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Úvod a formulácia cieľa

Vplyv klimatických zmien na ľudskú populáciu a prírodné systémy by mohol viesť 

k významným zmenám vo využívaní prírodných zdrojov a vo výrobných a hospodárskych 

činnostiach  [3]. Reakciou na túto výzvu je vznik medzinárodných iniciatív, ktorých základom 

je aplikácia trhových mechanizmov v environmentálnej politike za účelom obmedzenia 

koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére produkovaných antropogénnou činnosťou. Na 

podporu týchto iniciatív sa vytvorilo široké spektrum rôznych schém, nástrojov a metodík. 

Normy ISO 1406X vytvorené a vyvíjané Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO)

zahrňujú požiadavky a pokyny na:

1) Kvantifikáciu emisií a odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni 

organizácie (ISO 14064-1),

2) kvantifikáciu a monitorovanie zníženia emisií alebo zvýšenia odstránení skleníkových 

plynov a podávanie správ na úrovni projektu (ISO 14064-2),

3) validáciu a overovanie výrokov o skleníkových plynoch (ISO 14064-3),

4) validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie, alebo iných foriem uznávania

(ISO 14065),

5) požiadavky na kompetentnosť validátorov a overovateľov emisií skleníkových plynov 

(ISO 14066)  

6) kvantifikáciu a komunikáciu uhlíkovej stopy produktu (ISO 14067-1 a 14067-2).

Do sústavy STN boli v roku 2007 a 2008 prijaté normy ISO 14064 a ISO 14065, 

obsahom ktorých sú pokyny a požiadavky pre prvé štyri vyššie uvedené oblasti. 

Cieľom príspevku je definovať a popísať využitie noriem ISO 1406X pre organizácie, 

ktorých produkcia emisií skleníkových plynov predstavuje významný environmentálny aspekt 

najmä z pohľadu finančných benefitov plynúcich z obchodovania s ušetrenými/zníženými 
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emisiami. V nadväznosti na hlavný cieľ príspevku sme si vytýčili nasledovné čiastkové ciele 

a úlohy:

- Definovať a popísať algoritmus implementácie programu týkajúceho sa skleníkových 

plynov podľa požiadaviek a pokynov noriem ISO 1406X v organizácii.

- Vytvoriť model komplexného riadenia emisií skleníkových plynov podľa pokynov 

uvedených noriem,

Materiál a metódy

Získavanie a zisťovanie potrebných informácií sme realizovali prostredníctvom 

zhromažďovania relevantných informácií z odbornej literatúry a normatívnych dokumentov 

organizácií ISO a BSI, publikačných výstupov autorov, využili sme techniku zisťovania 

empirických údajov formou rozhovoru počas odborných konzultácií v spoločnosti

Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.1 Na dosiahnutie hlavného cieľa, ako aj čiastkových 

cieľov sme následne použili analyticko-syntetickú, induktívno-deduktívnu, komparatívnu 

metódu a grafické zobrazenie. 

Výsledky a diskusia

Ak má organizácia všeobecný záujem o riadenie (redukciu) emisií skleníkových 

plynov, môže si zvoliť postupy a opatrenia podľa pokynov noriem ISO 1406X týkajúce sa: 

A. vytvorenia a riadenia inventarizačných súpisov skleníkových plynov a podávanie správ,

B. projektov alebo projektových aktivít špecificky vytvorených na zníženie emisií alebo 

zvýšenie odstránení emisií skleníkových plynov,

C. kvantifikácie životného cyklu emisií skleníkových plynov (tzv. uhlíkovej stopy) výrobkov 

a služieb (aktuálna len špecifikácia PAS 2050:20082).

Očakávaným prínosom normy ISO 14064 (bod A a B) pre organizácie, vlády, 

zástupcov projektov a zainteresovaných účastníkov by malo byť zavedenie jasnej a jednotnej 

kvantifikácie, monitorovania, podávania správ a validácie alebo overovania inventarizačných 

súpisov skleníkových plynov alebo projektov týkajúcich sa skleníkových plynov [3]. 

Z technickej stránky reprezentujú normy najlepšiu prax pre vytvorenie súpisu, z tohto 

hľadiska majú tieto súpisy vyššiu kredibilitu medzi zainteresovanými subjektmi [6].

                                                          
1 spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a predajom cementu, kameniva a transportbetónu so sídlom v Turni nad 
Bodvou
2 PAS 2050:2008 – Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and 
services
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Používanie ISO 14064 môže uľahčiť vytvorenie a zavedenie stratégií a plánov riadenia emisií 

skleníkových plynov v rámci organizácie a obchodovanie so skleníkovými plynmi. Obr. 1 

znázorňuje vzťah medzi časťami ISO 14064.

Obr.1: Vzťah medzi časťami ISO 14064 [1,3,4]

Norma ISO 14065 poskytuje správcom programov pre skleníkové plyny, regulačným 

orgánom a akreditačným orgánom základ pre posudzovanie a uznávanie odbornej spôsobilosti 

validačných a overovacích orgánov. Môže byť zároveň použitá inými spôsobmi, ako je napr. 

vzájomné posúdenie v rámci skupín validačných alebo overovacích orgánov [2].

V prípade, ak sa vedenie organizácie rozhodne vybudovať komplexný program 

týkajúci sa riadenia emisií skleníkových plynov v zmysle pokynov noriem ISO 14064, je 

dôležité venovať adekvátnu pozornosť všetkým etapám celého procesu. V súvislosti 

s plánovaním a realizovaním opatrení sme popísali systémový a procesný algoritmus riadenia 
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jednotlivých etáp tvorby a udržiavania programu týkajúceho sa riadenia emisií skleníkových 

plynov v nasledovných základných krokoch:

1. Zadanie návrhu a definovanie stratégie, cieľov riadenia skleníkových plynov, správca

programu pre skleníkové plyny.

2. Návrh a vytvorenie inventarizačného súpisu skleníkových plynov v súlade s normou ISO 

14064-1.

2.1 Definovanie operačných hraníc organizácie.

2.2 Identifikácia zdrojov a záchytov skleníkových plynov.

2.3 Výber metodík kvantifikácie (výpočtu) emisií a odstránení skleníkových plynov

2.4 Výber a zber údajov o činnosti.

2.5 Výpočet emisií skleníkových plynov a odstránení skleníkových plynov záchytmi.

3. Definovanie zložiek inventarizačného súpisu.

4. Zavedenie a udržiavanie postupov riadenia dokumentácie o skleníkových plynoch.

5. Realizácia projektovej činnosti podľa požiadaviek normy ISO 14064-2.

6. Podávanie správ o skleníkových plynoch v súlade s normou ISO 14064-1.

7. Validácia a overovanie činností/výrokov o skleníkových plynoch.

Vývoj noriem ISO v oblasti riadenia emisií skleníkových plynov sa v súčasnosti 

zameriava na systém kvantifikácie a komunikácie životného cyklu emisií skleníkových plynov 

(uhlíkovej stopy) produktov založených na základných princípoch a postupoch posudzovania 

životného cyklu produktov (Life Cycle Assessment – LCA; v rámci sérii noriem ISO 1404X). 

Emisie skleníkových plynov životného cyklu sú emisie, ktoré sú vztiahnuté na určitú časť 

procesu tvorby, modifikácie, transportu, uskladňovania, používania, recyklácie alebo 

zneškodňovania výrobkov a služieb [5]. Kvantifikácia emisií a identifikácia ich zdrojov je 

potrebná pre potreby ich redukcie. Vydanie zásad a požiadaviek koncipovaných v norme ISO 

14067-1 a 14067-2 pre vyššie uvedenú oblasť sa predpokladá v priebehu roku 2010. Pre 

posudzovanie životného cyklu emisií skleníkových plynov je aktuálny medzinárodne 

akceptovaný normatívny dokument PAS 2050:2008 – špecifikácia s návodom na použitie 

vydanej Britským normalizačným inštitútom (BS), konzistentným s ISO 14067-1.

Meranie uhlíkovej stopy životného cyklu produktov (vrátane jeho dodávateľského 

reťazca) predstavuje účinný nástroj pre organizácie na zber informácií potrebných na [5]:

– redukciu emisií skleníkových plynov,

– identifikáciu možností znižovania nákladov,
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– inkorporovanie vplyvu emisií do rozhodovacieho procesu výberu dodávateľov, 

materiálov, návrhu produktov, výrobných procesov a pod.

– preukazovanie proaktívneho prístupu vo vzťahu k životnému prostrediu/spoločenskej 

zodpovednosti organizácie,

– informovanie zákazníka,

– diferenciáciu produktov v prospech “zeleného“ trhu.

Realizáciu procesu merania uhlíkovej stopy sme v zmysle špecifikácie PAS 2050:2008 

rozčlenili na nasledovné etapy:  

1. Začatie procesu.

1.1 Stanovenie zámerov posudzovania (špecifických cieľov, hraníc systému, údaje).

1.2 Výber produktu na základe kritérií stanovených v zámeroch.

1.3 Diskusia s dodávateľmi.

2. Výpočty uhlíkovej stopy produktu.

2.1 Tvorba procesnej mapy životného cyklu produktu.

2.2 Stanovenie hraníc a priorít systému.

2.3 Zber údajov, stanovenie hmotnostných bilancií.  

2.4 Výpočet uhlíkovej stopy.

2.5 Analýza stupňa istoty.

3. Doplnkové etapy.

3.1 Overovanie výsledkov.

3.2 Redukcia emisií.

3.3 Komunikácia uhlíkovej stopy, prijatie rozhodnutí.

Záver

Pre organizácie poskytuje norma ISO 14064 metodologický postup týkajúci sa vývoja

inventarizačného súpisu skleníkových plynov, pokynov pre projekty a špecifickú činnosť 

účelovo orientovanú na znižovanie objemu organizáciou produkovaných emisií. Efektívnosť 

postupov riadenia emisií a dosahovanie očakávaných benefitov vyplývajúcich z uplatňovania 

prijatých zásad jednotlivých noriem ISO série 1406X organizáciou si vyžaduje relatívne 

vysoké nároky na angažovanosť, motiváciu a komunikáciu všetkých zainteresovaných 

účastníkov.  
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