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Abstract: An interest in sustainability and its implications for business is constantly 
increasing. It is increasingly recognised that sustainability not only poses ethical issues 
but also has a direct impact on economic performance. The development of the 
regulatory framework of markets, the technical and organisational innovations, and new 
societal and consumer perceptions, have changed the business context and the 
determinants of corporate success. Reporting of non-financial information on companies 
is now getting more to the fore in the context of sustainable development, not only of the 
company but also to the whole society. The aim of this paper is the analysis of the legal 
framework of the reporting of non-financial information in Slovakia as well as the results 
of the survey of this reporting in the largest companies in Slovakia.  
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1 Úvod  

Pojmy trvalá udržateľnosť (sustainability) a trvalo udržateľný rozvoj (sustainable 
development) sa začali používať začiatkom 70-tych rokov najmä v súvislosti s poznaním, 
že akýkoľvek nekontrolovateľný rast (populácie, výroby, spotreby, znečistenia a pod.) je 
neudržateľný v prostredí obmedzených zdrojov.  

Začiatok deklarovania svetového záujmu o životné prostredie a rozvoj možno 
identifikovať v záveroch Štokholmskej konferencie OSN o ľudskom rozvoji v roku 1972. 
V pôsobnosti OSN v roku 1983 bola zriadená Komisia pre životné prostredie a rozvoj 
(World Commission on Environment and Development - WCED), ktorá vo svojej správe 
“Naša spoločná budúcnosť”, prijatej Valným zhromaždením OSN zo dňa 11. decembra 
1987, začala novú éru sociálne a environmentálne trvalo udržateľného hospodárskeho 
rastu a stanovila prvú definíciu pojmu trvalá udržateľnosť. Podporu trvalo udržateľného 
rozvoja deklarovala Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji (United Nations 
Conference on Environment and Development - UNCED ) v Rio de Janeiro v roku 1992, 
na ktorej boli prijaté 4 zásadné dokumenty: Riodeklarácia (27 zásad), Dohovor o 
biologickej diverzite, Rámcový dohovor o klimatických zmenách a AGENDA 21 (40 
kapitol), tvoriace základné východisko pre vypracovanie stratégií “Trvalo udržateľného 
rozvoja” na všetkých úrovniach. (Ministerstvo životného prostredia SR [online], 2016) 
Podľa odporučenia OSN jej členské štáty mali vypracovať a schváliť národné stratégie 
trvalo udržateľného rozvoja do konca roku 2002. Slovenská republika schválila dokument 
“Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky” formou uznesenia 
vlády SR č. 978/2001 dňa 10. októbra 2001. Boli v nej deklarované dva hlavné ciele: 
zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní 
obnoviteľných zdrojov a zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia. (Pakšiová, R. 
2016). 

Základným predpokladom trvalo udržateľného rozvoja (sustainable development) je 
uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti podnikmi (CSR - Corporate Social 
Responsibility), ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú spoločenské, ekologické a sociálne 



aspekty spoločnosti v ktorej podniky pôsobia. (Petera, P., Wagner, J., Bouckova, M., 
2014) 

Európska únia si uvedomuje dôležitosť stratégie trvalo udržateľného rozvoja a tiež 
príležitosti a riziká procesu globalizácie ekonomiky v tejto oblasti. Preto sa v rámci 
svojich stratégií k spoločenskej zodpovednosti hlási a tento prístup premieta aj do 
právnych aktov upravujúcich podnikateľské prostredie v EÚ. (Kubaščíková, Z., 2008) 

Európska komisia (2016) uvádza, že vykazovanie finančných a nefinančných informácií 
poskytuje akcionárom a iným zainteresovaným stranám zmysluplný a komplexný pohľad 
na postavenie a výkonnosť podnikov. Veľké subjekty verejného záujmu (kótované 
spoločnosti, banky, poisťovne a ďalšie spoločnosti, ktoré sú takto označené v členských 
štátoch) s viac ako 500 zamestnancami by mali zverejňovať relevantné a užitočné 
informácie o svojom konaní, o svojich politikách, hlavné riziká a výsledky vzťahujúce sa 
najmenej na otázky životného prostredia, sociálnych a zamestnaneckých aspektov, 
dodržiavania ľudských práv, protikorupčných a úplatkárskych problémy a diverzity vo 
svojom predstavenstve. Pre firmy existuje významná flexibilita v zverejňovaní 
relevantných informácií (vrátane výkazníctva v samostatnej správe), rovnako sa môžu 
opierať o medzinárodne, európske alebo národne smernice (napr OSN Global Compact, 
usmernenia OECD pre nadnárodné podniky, ISO 26000, atď .). 

2 Metodika a dáta  

Cieľom príspevku je analýza právneho rámca vykazovania nefinančných informácií v SR 
ako aj výsledkov z prieskumu vykazovania týchto skutočností v najväčších podnikoch 
v SR za roky 2013 a 2014.  

Prieskum bol realizovaný ako súčasť projektu “CSR-Reporting in Central and Eastern 
Europe”. Koordinátorom bol International Performance Research Institute v nemeckom 
Stuttgarte. (IPRI, 2016) 

V prieskume sme sa orientovali na vykazovanie nefinančných informácií smerujúcich k 
zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpovednosti podnikov na 
vzorke 50 najväčších podnikov pôsobiacich v SR podľa najväčšieho objemu čistých tržieb 
v účtovných obdobiach končiacich v príslušných kalendárnych rokoch 2013 a 2014. 
Podniky vo vzorkách (za rok 2013 a rok 2014) boli vyberané na základe splnených 
kritérií: priemerný prepočítaný počet zamestnancov viac ako 250, čistý obrat viac ako 50 
miliónov eur alebo celková bilančná suma (suma majetku) viac ako 43 miliónov eur. 
Podniky boli vybraté iba z týchto odvetví priemyslu podľa SK NACE (Finančná správa SR 
[online], 2015): Výroba, Veľkoobchod a maloobchod, Informačné a komunikačné 
technológie, Elektrina, plyn, teplo a klimatizácia a Stavebníctvo. 

Filter podnikov sme uskutočnili prostredníctvom internetovej stránky Finstatu (Finstat 
[online], 2015). 

Dáta na analýzu vykazovaných skutočností sme získali z voľne dostupných 
zverejňovaných zdrojov na internete – http://www.registeruz.sk/ (Register UZ [online], 
2015), http://www.finstat.sk/ (Finstat [online], 2015) a domovských webových stránok 
vyfiltrovaných podnikov k 10. decembru 2015.  

Prieskum bol zameraný predovšetkým na formu, akou podniky zverejňujú nefinančné 
informácie a trend vývoja ich zverejňovania vo vzťahu k legislatívnym zmenám 
upravujúcim vykazovanie nefinančných informácií tak v EÚ ako aj v SR. V tomto 
príspevku prezentujeme kvantitatívne výsledky prieskumu, neanalyzujeme hĺbku a 
kvalitu zverejňovaných informácií.  

3 Výsledky a diskusia 

Legislatívny rámec vykazovania nefinančných informácií v SR 

Pri analýze právneho rámca vykazovania nefinančných informácií v SR sme zistili časový 
aj vecný súlad s požiadavkami EÚ a legislatívnym rámcom platným v Európskej únii. 



Vykazovanie nefinančných informácií v EÚ je upravené predovšetkým smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, 
konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov a 
smernicou 2014/95/EÚ: Zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa 
rozmanitosti, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie 
nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými 
podnikmi a skupinami. 

V Slovenskej republike je vykazovanie nefinančných informácií upravované zákonom č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V novelizovanej tretej časti 
zákona o účtovníctve (Národná rada SR prijala novelu - zákon č. 130 dňa 6. mája 2015) 
sa v § 20 Výročná správa menia niektoré ustanovenia týkajúce sa povinných informácií 
v nej obsiahnutých a dopĺňajú sa povinnosti zverejňovať informácie niektorých účtovných 
jednotiek - subjektov verejného záujmu, ktoré musia uvádzať vo výročnej správe a iných 
správach z dôvodu spoločenskej zodpovednosti týchto účtovných jednotiek. Tieto 
ustanovenia sa novelizovali za účelom zapracovania ustanovení smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných 
účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov v znení neskorších 
predpisov. Novelizované ustanovenia o výročnej správe a súvisiacich správach 
nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016 a niektoré až 1. januára 2017. Preto si teraz tieto 
ustanovenia rozdelíme podľa dátumu účinnosti. (MFSR [online], 2016) 

Od 1. januára 2016 musia niektoré účtovné jednotky okrem výročnej správy zostavovať 
aj ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci a správu o platbách (ustanovenia o 
správach sú novelou vložené za § 20  zákona o účtovníctve ako § 20 a § 20 b): 

Ročná správa o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 a) 

Veľká účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou a subjekt verejného záujmu, 
ktoré pôsobia v ťažobnom priemysle alebo v klčovaní prirodzených lesov, zostavujú a 
zverejňujú ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci (ďalej len „správa o 
platbách“). Povinnosť zostaviť a zverejniť správu o platbách nemá podnik z členského 
štátu, ktorý je materskou účtovnou jednotkou alebo dcérskou účtovnou jednotkou, ak 
materská účtovná jednotka podlieha právu niektorého členského štátu a poskytnuté 
platby sú zahrnuté v konsolidovanej správe o platbách orgánom verejnej moci (ďalej len 
„konsolidovaná správa o platbách“). 

Na účely zákona o účtovníctve sa rozumie 
a) účtovnou jednotkou pôsobiacou v ťažobnom priemysle účtovná jednotka, ktorej 

činnosti môžu zahŕňať prieskum, nález, prípravu územia na ťažbu alebo ťažbu 
nerastných surovín podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 sekcia B divízia 05 až 08 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, 
ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o 
osobitných oblastiach štatistiky), 

b) účtovnou jednotkou pôsobiacou v klčovaní prirodzených lesov účtovná jednotka, ktorá 
vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu, 

c) orgánom verejnej moci orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy vrátane 
ním zriadených organizácií a riadených organizácií, štátnych podnikov a obchodných 
spoločností, v ktorých má orgán verejnej moci práva, 

d) prirodzeným lesom lesný porast pôvodných rastlinných druhov, v ktorom nie sú jasne 
viditeľné známky ľudskej činnosti a v ktorom ekologické procesy nie sú významne 
narušené, 

e) projektom prevádzkové činnosti vykonávané na základe konkrétnej zmluvy alebo 
povolenia, na základe ktorých sa odvodzujú záväzky na platby; ak je viac takých 
zmlúv a povolení vzájomne prepojených, považujú sa za jeden projekt, pričom 
účtovná jednotka nesmie prevádzkové činnosti rozdeľovať ani spájať s cieľom vyhnúť 
sa vypracovaniu správy o platbách a posudzuje podstatu platby, pričom nie je 
rozhodujúca forma platby, 



f) platbou peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie poskytnuté orgánu verejnej moci. 

Platby sa v správe o platbách uvádzajú v členení podľa štátov, v ktorých má účtovná 
jednotka prevádzku ťažby nerastných surovín alebo prevádzku klčovania prirodzených 
lesov. 

Platby sa členia podľa druhu takto: 
a) platba za ťažobné právo, 
b) daň z príjmov právnických osôb a obdobná daň, 
c) dividenda, 
d) licenčný poplatok, vstupný poplatok a iná odplata z nájomnej zmluvy, 
e) prémia za podpísanie zmluvy za nález a ťažbu, 
f) platba za zlepšenie infraštruktúry. 

V správe o platbách sa nemusia zverejňovať platby jedného druhu v jednom štáte, ak ich 
súhrnná hodnota za účtovné obdobie je nižšia ako 100 000 eur. 

Obsah správy o platbách (§ 20 b) 

Správa o platbách obsahuje: 
a) celkovú sumu platieb poskytnutých jednotlivému orgánu verejnej moci v členení podľa 

druhu platby, 
b) platby vzťahujúce sa k projektu, ak je možné ich priradiť k projektu, ich celkovú sumu 

a celkovú sumu v členení podľa druhu platby; platby, ku ktorým je účtovná jednotka 
zaviazaná a nedajú sa priradiť k projektu, sa nemusia priradiť k projektu a môžu sa 
uviesť osobitne, 

c) platby vykonané nepeňažným plnením vrátane vyjadrenia ich peňažnej hodnoty, 
pričom sa zverejní aj obsah a rozsah nepeňažného plnenia a popíše sa, ako bolo 
vyjadrenie peňažnej hodnoty tohto plnenia určené, 

d) vyhlásenie štatutárneho orgánu účtovnej jednotky podpísané oprávnenou osobou, že 
správa o platbách poskytuje verný obraz o platbách. 

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť aj osobitnú časť výročnej správy 
- vyhlásenie o správe a riadení, ktorej obsah určuje zákon o účtovníctve a jej jednu 
súčasť formulačne spresňuje takto: „ d) opis hlavných systémov vnútornej kontroly a 
riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke“. 

S účinnosťou od 1. januára 2017 sa § 20 Výročná správa dopĺňa odsekmi 9 - 15, kde sa 
definujú ďalšie povinnosti vybraných účtovných jednotiek - subjektov verejného záujmu. 

Výročná správa 

Subjekt verejného záujmu, okrem účtovnej jednotky, ktorou je Národná banka 
Slovenska, ktorého priemerný prepočítaný počet zamestnancov za účtovné obdobie 
prekročil 500 zamestnancov, uvádza vo výročnej správe aj nefinančné informácie o 
vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu 
a zamestnaneckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv a informáciu o boji proti 
korupcii a úplatkárstvu (ďalej len „oblasť spoločenskej zodpovednosti“), pričom uvedie 
najmä: 
a) stručný opis obchodného modelu, 
b) opis a výsledky používania politiky, ktorú účtovná jednotka uplatňuje v oblasti 

spoločenskej zodpovednosti, 
c) opis hlavných rizík vplyvu účtovnej jednotky na oblasť spoločenskej zodpovednosti 

vyplývajúceho z činnosti účtovnej jednotky, ktorý by mohol mať nepriaznivé dôsledky, 
a ak je to primerané aj opis obchodných vzťahov, produktov alebo služieb, ktoré 
účtovná jednotka poskytuje, a opis spôsobu, akým účtovná jednotka tieto riziká riadi, 

d) významné nefinančné informácie o činnosti účtovnej jednotky podľa jednotlivých 
činností, 



e) odkaz na informácie o sumách vykázaných v účtovnej závierke a vysvetlenie týchto 
súm z hľadiska vplyvov na oblasť spoločenskej zodpovednosti, ak je to vhodné. 

Subjekt verejného záujmu môže pri nefinančných informáciách vychádzať aj z rámca 
Európskej únie alebo z iného medzinárodného rámca, ktorý upravuje nefinančné 
informácie, ak presne uvedie, podľa akého rámca postupoval. K takýmto medzinárodným 
rámcom patria napríklad iniciatíva OSN s názvom Global Compact, hlavné zásady v 
oblasti podnikania a ľudských práv, ktorými sa vykonáva rámec OSN „chrániť, 
rešpektovať a naprávať“, schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), 
usmernenie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné 
spoločnosti, normu Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO 26000, tripartitné 
vyhlásenie Medzinárodnej organizácie práce o zásadách týkajúcich sa nadnárodných 
spoločností a sociálnej politiky, globálnu iniciatívu pre podávanie správ, Global Reporting 
Initiative (GRI) alebo iné uznávané medzinárodné rámce vykazovania. 

Povinnosť uviesť nefinančné informácie nemá subjekt verejného záujmu, ktorý je 
dcérskou účtovnou jednotkou, ak sú informácie o ňom a všetkých jeho dcérskych 
účtovných jednotkách zahrnuté vo výročnej správe alebo v obdobnej správe materskej 
účtovnej jednotky. 

Ak subjekt verejného záujmu nezverejňuje nefinančné informácie, uvedie vo výročnej 
správe dôvody, na základe ktorých tieto informácie nezverejnil. 

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu, uvedie vo výročnej správe aj opis 
politiky rozmanitosti, ktorú uplatňuje vo svojich správnych orgánoch, riadiacich orgánoch 
a dozorných orgánoch najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným 
skúsenostiam členov týchto orgánov, ciele takej politiky, spôsob, akým sa vykonáva, a 
dosiahnuté výsledky vo vykazovanom období, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, splnila aspoň dve z týchto podmienok: 
a) celková suma majetku presiahla 20 000 000 eur, pričom sumou majetku na tento účel 

sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o opravné položky a odpisy, 
b) čistý obrat presiahol 40 000 000 eur, 
c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 250. 

Účtovná jednotka, ktorá neuvádza vo výročnej správe opis politiky rozmanitosti, uvádza 
vo výročnej správe dôvody, na základe ktorých sa rozhodla neuplatňovať politiku 
rozmanitosti. 

Uvedením týchto nefinančných informácií je splnená povinnosť účtovnej jednotky uvádzať 
nefinančné informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na 
zamestnanosť. 

Subjekty verejného záujmu môžu pri zverejňovaní nefinančných informácií vychádzať z 
rámca Európskej únie alebo iného medzinárodného rámca upravujúceho nefinančné 
informácie, pričom musia zverejniť postupy a rámce podľa akého postupovali. 

Výročná správa účtovnej jednotky musí poskytovať verný a pravdivý obraz a musí byť 
overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Audítor musí: 
a) vyjadriť názor, či je výročná správa v súlade s účtovnou závierkou okrem výročnej 

správy podľa osobitného predpisu, 
b) vyjadriť názor na informácie uvedené vo výročnej správe 

• k opisu hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k 
účtovnej závierke, 

• ku kvalifikovanej účasti na základnom imaní, 
• o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu 

týchto práv, 
• o obmedzeniach hlasovacích práv, 
• o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho 

orgánu a zmenu stanov, 



• o právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní 
akcií alebo spätnom odkúpení akcií, 

c) vyjadriť názor, či výročná správa obsahuje informácie podľa osobitného predpisu, 
d) vyjadriť názor, či výročná správa obsahuje informácie podľa tohto zákona, 
e) uviesť, či na základe poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej zistil významné 

nesprávnosti vo výročnej správe a uviesť charakter každej takej významnej 
nesprávnosti. 

Vykazovanie nefinančných informácií v najväčších podnikoch v SR 

Vo vzorkách najväčších podnikov (vybraných podľa definovaných kritérií) pôsobiacich v SR 
za roky 2013 a 2014, kde sme skúmali spôsob vykazovania nefinančných informácií a 
spoločenskej zodpovednosti sa odvetvová štruktúra veľmi nelíši (pozri obrázok 1). V oboch 
rokoch v skupine 50 najväčších podnikov podľa čistého obratu prevládajú výrobné podniky a 
najmenší podiel má stavebníctvo. 

Obrázok 1 Kvantitatívna štruktúra podnikov podľa odvetvia v ktorom podniky pôsobili  

 
Zdroj : vlastný  

Forma vykazovania spoločenskej zodpovednosti podnikov pôsobiacich v SR vo výročnej 
správe vysoko prevyšuje ostatné formy vykazovania. Pri analýze sa brala do úvahy 
zodpovedajúca najkomplexnejšia forma vykazovania za jeden podnik v poradí od 
samostatného reportu po žiadne informácie. Nezohľadňovali sme situáciu, kedy jeden podnik 
využil viacej foriem vykazovania nefinančných informácií. (pozri obrázok 2). 

Obrázok 2 Forma vykazovania spoločenskej zodpovednosti podnikov 

 
Zdroj : vlastný 



Z obrázku 2 je možné vidieť tendenciu podnikov presúvať zverejňovanie nefinančných 
informácií do výročných správ. Je možné to pripísať zmene legislatívnych noriem v tejto 
oblasti a príprave podnikov na novo nastavené podmienky vykazovania nefinančných 
informácií v SR, ako aj v EÚ, ktorých prvá účinnosť začína až 1. januára 2016. 

Zvýšenie počtu podnikov v roku 2014, ktoré nevykazovali informácie vôbec možno pripísať 
tomu, že ku dňu získavania dát pre analýzu (10. decembra 2015) ešte podniky informácie 
nemali zverejnené žiadnym spôsobom, pretože vo všetkých prípadoch išlo o podniky, ktoré v 
tom čase nemali zverejnenú ani výročnú správu.  

4 Závery 

Základným predpokladom trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable Development) je 
uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti podnikmi (Corporate Social Responsibility), ktoré 
vo veľkej miere ovplyvňujú spoločenské, ekologické a sociálne aspekty spoločnosti v ktorej 
podniky pôsobia.  

Optimálny obchodný model podniku v súčasnosti už nemôže byť orientovaný výlučne na 
maximalizáciu zisku v konkrétnom účtovnom období, ale musí byť orientovaný na dlhodobú 
udržateľnosť a rast v globálnych trhových podmienkach.  Ide o podnikový model postavený 
na samoregulácii vykonávania sociálne a ekologicky priateľského podnikania. Podnik  
nepôsobí v prostredí izolovane a iba jednosmerne smerom navonok. Na sociálne a 
environmentálne správanie podniku reaguje nielen blízke okolie podniku, ale aj všetky 
zainteresované strany (tzv. stakeholderi), ktorí na základe všetkých dostupných informácií o 
podniku vytvárajú svoj postoj k nemu vo vzťahu k rozhodnutiam, ktoré prijímajú. Preto je 
nesmierne dôležité, aby podniky s týmto vedomím pristupovali nielen k vykonávaniu sociálne 
a enironmentálne zodpovedného podnikania ale s týmto vedomím pristupovali aj k 
vykazovaniu týchto informácií, ktoré poväčšine zaraďujeme do nefinančných informácií o 
podniku.  

Do konca roku 2015 vykazovanie týchto informácií v SR nebolo právnymi normami 
vyžadované, no na základe prieskumu uskutočneného na vzorke 50 najväčších podnikov 
podľa tržieb s počtom zamestnancov väčším ako 250 za roky 2013 a 2014 sme zistili, že 
podniky si väčšinou uvedomovali tento nový trend v podnikaní a vyhodnocovaní situácie 
podniku a najmä nadnárodné podniky (väčšinový vlastník v zahraničí) nefinančné informácie 
o ich postoji k sociálnej a enironmentálnej udržateľnosti aj vykazovali. V niektorých 
prípadoch tieto informácie dokonca zverejňovali ako podrobnú samostatnú správu oddelene 
od výročnej správy podniku. 

Po zavedení nových legislatívnych pravidiel je otvorený priestor pre pokračovanie prieskumu 
orientovaného na analýzu, ako podniky s týmto zmeneným právnym stavom budú svojim 
vykazovaním korešpondovať. 
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