
Odporúčanie k téme  24. ročníka súťaže   

„Spotrebiteľ nakupuje ekologicky priateľské produkty a odoláva zavádzaniu.“ 

 

Aké sú  súčasné nákupné trendy?  

Spotrebiteľské správanie  sa v posledných desaťročiach začalo meniť. Pri výbere a nákupe 

produktov  ich  začala zaujímať nielen cena a kvalita, ale aj o to, aký je ich dopad na prírodu 

a planétu. Na  zmeny v spotrebiteľskom správaní a ich preferencie pri výbere produktov 

zareagovali spoločnosti tým, že produkty začali označovať ako ekologické, environmentálne 

šetrné, ekologicky udržateľné a ponúkajú svoje produkty „zeleným spotrebiteľom“. 

Čo vieme o ekologicky priateľských výrobkoch? 

Ako poznáme, že výrobok je  skutočne ekologicky, či environmentálne priateľský? Zistíme si  

informácie o tom, aké  informácie zverejňuje o svojich produktoch. Na  webovej stránke by sa 

tiež mali nachádzať ľahko dostupné informácie o ich environmentálnom úsilí a  poslaní. Pri 

skúmaní ich stránok by sme mali nájsť informácie  o ekologických  a certifikačných postupoch. 

Certifikácia neznamená iba vyhlásenie o spoločenskej zodpovednosti. Certifikačná kontrola  je 

dôkladná a prísna kontrola, ktorá  podrobne popisuje proces, akým sa uskutočňuje.  

Čo sú dobrovoľné nástroje? 

Dobrovoľné nástroje predstavujú dobrovoľné rozhodnutie spoločností  plniť nadštandardné 

environmentálne požiadavky nad rámec právnych predpisov. Základom je uzatvorená zmluva 

medzi správnym orgánom a organizáciou na plnenie environmentálnych požiadaviek s cieľom 

neustáleho  zlepšovania pod dohľadom tretej strany a garanciou  štátu. K dobrovoľným 

nástrojom patria EMAS, európska schéma environmentálneho označovania výrobkov a služieb 

a národná schéma environmentálneho označovania výrobkov a služieb.  

 

Čo je greenwashing? 

Greenwahingom označujeme  vytváranie falošného dojmu alebo poskytovanie zavádzajúcich 

informácií o tom, že  produkty niektorých spoločnosti sú ekologické, environmentálne šetrné, 

ekologicky udržateľné, atď. Greenwashing sa považuje za nepodložené tvrdenie, ktorým sa 

majú spotrebitelia klamať v domnienke, že výrobky sú šetrné k životnému prostrediu, bezpečné, 

netoxické, ekologické, či prírodné,  aj keď tomu tak  nie je.  

 

Prečo je greenwashing neetický? 

Greenwashing je, keď spoločnosť alebo organizácia spotrebuje viac času a peňazí na marketing  

než na ekologické spôsoby výroby, či   minimalizáciu svojho dopadu na životné prostredie. Je 

to reklamná  „vychytávka“, ktorá má uviesť do omylu spotrebiteľov, ktorí uprednostňujú nákup 

tovaru a služieb od environmentálnych značiek. Keď sa spoločnosť  cielene snaží pôsobiť 

ekologickejšie ako v skutočnosti  je, označujeme to ako nekalé marketingové praktiky. Takéto 

tvrdenia sú neetické,  poškodzujú  životné prostredie a dôveru spotrebiteľov.  

 

Spotrebiteľské správanie   

Uvedomelé spotrebiteľské správanie sa vyznačuje identifikáciou s vecami, ktoré si spotrebiteľ 

vyberá a nakupuje a  sú  priaznivé pre životné prostredie. To, čo kupujeme, je vyrobené z vecí, 

ktoré tak či onak vezmeme zo Zeme, ale  vopred uvažujeme o tom, aký budú mať dopad na 

životné prostredie.  


