
 

NA POMOC UČITEĽOM A ŽIAKOM 

v  príprave  na súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov: Spotreba pre život 

 

 

 

TÉMA : „Spotrebiteľ nakupuje ekologicky priateľské produkty a odoláva zavádzaniu.“ 

 

1. „Zelený“ spotrebiteľ si vyberá   

Zvyšovanie spotreby sa stalo prejavom  úspešnosti človeka a vizitkou jeho blahobytu. Mladí  

ľudia si môžu dovoliť spotrebovať oveľa viac ako ich rodičia, viac nakupujú, viac míňajú na 

potraviny, kultúru, šport, oddych a cestovanie. Kúpou  tovarov a služieb spotrebiteľ ovplyvňuje 

blízke okolie i vzdialené miesta na našej planéte, kde sa ťažia suroviny, vyrábajú výrobky, či 

prepravujú na veľké vzdialenosti. Dôsledkami osobnej spotreby tak spotrebiteľ ovplyvňuje 

životy ľudí na rôznych častiach našej planéty, vplýva na ekonomiku a životné prostredie. 

Zabezpečovanie  životných potrieb spotrebiteľov  sa tak čoraz viac deje na úkor znečisťovania 

životného prostredia. Zodpovednosť za udržateľnosť spotreby a znečisťovanie životného 

prostredia nemajú iba štáty, obce, organizácie, ale aj  spotrebitelia, ktorí  realizujú  základné 

spotrebiteľské právo -  právo na výber. Spotrebitelia sa rozhodujú  o tom, ktoré  produkty na 

trhu si vyberú, komu odovzdajú svoje finančné prostriedky  a koho, ktoré spoločnosti kúpou 

týchto produktov podporia.  Hovorí sa, že „zelený spotrebiteľ“ je informovaný  o znečisťovaní, 

ktoré vyvoláva svojou spotrebou,  aby sa mohol  zodpovedne vyberať a ovplyvňovať.   

Otázky na kritické uvažovanie:  

• Vyberte konkrétny produkt z vašej domácnosti a zistite, či sa dá urobiť 

ekologickejší  výber.  

• Aké sú  cesty od výroby k ekologickým alebo neekologickým produktom?    



2. Podpora environmentálnej výroby  

Na zmiernenie   negatívnych  dopadov  spotreby na životné prostredie, zdravie, klímu a prírodné 

zdroje si jednotlivé štáty vytvárajú nástroje na podporu produktov s nižším negatívnym 

vplyvom na životné prostredie. V Slovenskej republike sa udeľuje národná environmentálna  

značka „Environmentálne vhodný produkt“. Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej 

únie, môžu produkty  získať európsku environmentálnu značku „Environmentálna značka 

EÚ“ (predtým „Európsky kvet). Environmentálne  uvedomelí spotrebitelia kupujú ekologicky 

priateľské produkty  a podporujú priateľský  marketing týmto značkám, aby  spotrebitelia 

spoločne podporili   udržateľnú  spotrebu a zmenšovali straty na životnom prostredí.  

 

 

Medzi produkty vyňaté z pôsobnosti uvedených právnych predpisov, ktorým nie je možné 

udeliť environmentálnu značku patria: 

• nápoje, potraviny, 

• humánne a veterinárne lieky, zdravotné pomôcky,  

• výrobky obsahujúce chemické látky alebo zmesi, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako 

toxické, nebezpečné pre životné prostredie, karcinogénne, mutagénne alebo 

reprodukčne toxické podľa nariadenia EP a R (ES) č. 1272/2008 a výrobky obsahujúce 

látky podľa článku 57 nariadenia EP a R (ES) č. 1907/2006 (REACH),  

• produkty, ktoré sú vyrobené procesmi pravdepodobne výrazne škodlivými pre človeka 

alebo životné prostredie, 

• produkty, ktoré nepredstavujú významný objem predaja a obchodu na vnútornom trhu. 

Otázky na kritické uvažovanie:  

• nájdite a opíšte produkty s environmentálnou značkou,  

• porovnajte množstvo produktov s environmentálnou značkou na Slovensku 

a environmentálnou značkou EÚ.  

 



    3. Environmentálne vyhlásenia    

Vo svete existuje Nezisková asociácia ekolabelingových organizácií z celého sveta -  Globálna 

sieť environmentálneho označovania výrobkov a služieb - Global Ecollabelling Network 

(GEN) .Vznikla za účelom získania informácií o existujúcich programoch environmentálneho 

označovania a následného zjednotenia environmentálnych kritérií a postupov. Združuje 

programy environmentálneho označovania Ameriky, Ázie, Európy, Oceánie a Austrálie. 

Environmentálne vyhlásenia sú  vlastné vyhlásenia a tvrdenia o environmentálnych 

vlastnostiach produktov, ktoré zverejňujú výrobcovia, dovozcovia, distribútori,  

maloobchodníci a  poskytovatelia služieb. Cieľom týchto tvrdení je získať spotrebiteľov, mať 

úžitok z predaja a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v prípade, keď nie sú vytvorené 

environmentálne kritéria v rámci národnej alebo európskej schémy označovania  pre 

požadovanú skupinu produktov.  Používanie overených vlastných environmentálnych 

vyhlásení podporuje dopyt po produktoch s nižším negatívnym vplyvom na životné prostredie.  

Environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD) je dokument, ktorý transparentne informuje o 

environmentálnych vlastnostiach alebo dopadoch každého produktu alebo materiálu počas ich 

životnosti. EPD podporujú znižovanie emisií uhlíka tým, že umožňujú porovnávať dopady 

rôznych materiálov a výrobkov s cieľom zvoliť najudržateľnejšiu možnosť. 

Výraz „tvrdenia o ekologickosti“ sa vzťahuje na postupy, pri ktorých sa formou reklamy alebo 

marketingu  vytvára dojem, že produkt je šetrný k životnému prostrediu a poškodzuje ho menej 

ako konkurenčné produkty.  Môže to byť napr. z dôvodu jeho zloženia, spôsobu výroby, 

spôsobu zneškodňovania a zníženia spotreby energie alebo zníženia znečistenia, ktoré je možné 

očakávať pri jeho používaní. Keď sa takéto tvrdenia nezakladajú na pravde alebo keď ich nie 

je možné overiť, tento postup možno označiť za „dezinformovanie o ekologickosti“ (green 

washing). 

Tvrdenia o ekologickosti majú spotrebiteľom poskytnúť dostatočné informácie, majú byť  

jasné, pravdivé, presné a nemajú byť zavádzajúce. Takisto nesmie dôjsť k tomu, že sa v nich 

bude zdôrazňovať jeden environmentálny aspekt a budú sa  zakrývať prípadné kompromisy 

alebo nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. Používanie pravdivých tvrdení o ekologickosti 

je takisto dôležité na ochranu obchodníkov, ktorých tvrdenia zodpovedajú skutočnosti, pred 

nekalou konkurenciou tých obchodníkov, ktorých tvrdenia sú zavádzajúce. 

Zdroj : https://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/green_claims/sk.pdf 

4. Európska komisia robí skríning na „greenwashing“ 

http://www.globalecolabelling.net/
http://www.globalecolabelling.net/
https://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/green_claims/sk.pdf


Európska komisia a národné spotrebiteľské orgány zverejnili 28.01.2021 výsledky skríningu 

webových stránok („sweep“), ktorý sa každoročne vykonáva s cieľom zistiť porušenia 

spotrebiteľského práva EÚ na online trhoch. Tento rok sa vôbec po prvýkrát zamerala na 

„greenwashing“, čo je prax, podľa ktorej spoločnosti tvrdia, že robia pre životné prostredie viac, 

ako v skutočnosti sú. „Zametanie“ analyzovalo ekologické online nároky z rôznych 

obchodných sektorov, ako sú odevy, kozmetika a vybavenie domácnosti. Vnútroštátne orgány 

na ochranu spotrebiteľa sa mali dôvod domnievať, že v 42% prípadov boli tvrdenia prehnané, 

nepravdivé alebo klamlivé a podľa pravidiel EÚ by sa mohli potenciálne kvalifikovať ako 

nekalé obchodné praktiky. „Dezinformovanie o ekologickosti“ sa zvýšilo, pretože spotrebitelia 

sa čoraz viac snažia kúpiť výrobky šetrné k životnému prostrediu. Komisár pre spravodlivosť 

Didier Reynders uviedol: „Stále viac ľudí chce žiť zeleným životom a tlieskam spoločnostiam, 

ktoré sa usilujú vyrábať ekologické výrobky alebo služby. Existujú však aj bezohľadní 

obchodníci, ktorí  spotrebiteľov sýtia  neurčitými, nepravdivými alebo prehnanými tvrdeniami. 

Komisia je plne odhodlaná posilniť postavenie spotrebiteľov v rámci ekologického prechodu a 

bojovať proti ekologickým dezinformáciám. Toto je presne jedna z hlavných priorít novej 

spotrebiteľskej agendy prijatej na jeseň minulého roka. “ 

Užitočné zdroje :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_269 

Market monitoring | European Commission (europa.eu) 

 

5. Spotrebiteľský dopyt poháňa výrobu 

Uvedomelejšie správanie spotrebiteľov neprichádza automaticky a vedomosti sami osebe nie 

sú dostatočnou motiváciou k zmene spotrebiteľského správania . Výskumy ukazujú, že nestačí, 

aby spotrebitelia poznali dôsledky svojich spotrebiteľských rozhodnutí. Žiakom je potrebné 

poskytnúť podnety na kritické myslenie, obsah vzdelávania spojiť s reálnymi podnetmi zo 

života spotrebiteľov, aby kriticky hodnotili a porovnávali spotrebiteľské správanie s ohľadom 

na etickú spotrebu, rozpočet rodiny, ekonomický a sociálny vývoj spoločnosti a globálne 

dôsledky spotrebiteľských rozhodnutí.  

Každý deň v živote robíme rozhodnutia, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Udržateľná 

spotreba a výroba je o tom, robiť viac a lepšie za menej. 

Tip a triky, ako konzumovať udržateľne : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_269
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/evidence-based-consumer-policy/market-monitoring_en#reports-and-statistics


Pred nákupom si to dvakrát premyslite a zvážte nákup z druhej ruky. Nekupujte nový 

inteligentný telefón, keď váš súčasný stále funguje. 

Zaistite, aby vaše nákupy mali environmentálne výhody. Napríklad skontrolujte, či majú 

environmentálnu značku EÚ. 

Skontrolujte štítky udržateľnosti všeobecne. Vedieť, ako ich čítať alebo čo znamenajú, vás 

chráni pred nesprávnymi tvrdeniami na baleniach produktu. 

Bicyklujte, choďte pešo alebo verejnou dopravou namiesto toho, aby ste šli autom alebo 

lietadlom. 2021 je Európsky rok železnice! 

Zaistite menej odpadu. Keď vyhodíte jedlo, zbytočne strácate prírodné zdroje a peniaze. 

Namiesto nákupu nového zvážte opravu poškodeného produktu.  

Otázky na kritické uvažovanie:  

• nájdite a opíšte produkt so zavádzajúcim environmentálnym vyhlásením,   

• kto na Slovenku vykonáva dozor nad zavádzajúcimi vyhláseniami?  Aké sú ich 

zistenia? 

• aký dopad  majú produkty s falošnými  environmentálnymi  vyhláseniami?  

• preskúmajte podrobnejšie  environmentálne tvrdenia niektorých výrobkov.   

• mohol by výber ekologických produktov spotrebiteľom uľahčiť 

environmentálny pas produktu? Aké informácie by mal  obsahovať ?   

Užitočné zdroje:   

https://www.enviroportal.sk/clanok/environmentalne-oznacovanie-ako-podpora-tur 

https://www.oneclicklca.com/ 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/video-

resources-consumers_en  

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-201789 (video  v slovenskom jazyku) 

 

 

 

https://www.enviroportal.sk/clanok/environmentalne-oznacovanie-ako-podpora-tur
https://www.oneclicklca.com/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/video-resources-consumers_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/video-resources-consumers_en

