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ABSTRAKT 
Problematika udržateľnej spotreby a výroby (Sustainable Consumption and Production) úzko súvisí s reálnym 
riešením daných problémov. Okrem regulačných nástrojov zahŕňa viacero dobrovoľných nástrojov 
environmentálnej politiky, ktorých spoločným prepojením, prijatím a uplatňovaním môžeme tieto nepriaznivé 
následky značne zmierniť. Významným dobrovoľným nástrojom v tejto oblasti je environmentálne označovanie 
typ I. V Slovenskej republike predstavuje environmentálne označovanie produktov jeden z dobrovoľných 
nástrojov environmentálnej politiky a realizuje sa od roku 1997. Systém udeľovania environmentálnych značiek 
predstavuje environmentálne označovanie typu I, štandardizované medzinárodnou normou ISO 14024 (STN ISO 
14024). Ide o posúdenie zhody produktu s vopred stanovenými environmentálnymi kritériami.V práci 
prezentovaný prieskum bol zameraný na environmentálne označovanie typ I všeobecne a na stavebné výrobky. 
Z prieskumu vyplýva, že spotrebitelia si všímajú environmentálne značky na výrobkoch, ale v značnej miere 
nepoznajú ich význam. Prieskum sa venoval aj zahraničným environmentálnym značkám, či už v EÚ, SRN 
(Blauen Engel), nordický systém (The Nordic swan mark) a Českej republiky. Všeobecne možno na základe 
výsledkov prieskumu konštatovať, že respondenti nepoznajú vyššie uvedené značky environmentálneho 
označovania typu I. Predpokladáme, že je to spôsobené najmä z dôvodu nedostatočnej propagácie značiek, či už 
i strany výrobcov, obchodných firiem alebo zo strany vlastníka príslušnej schémy. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: environment, ekolabeling,  stavebný výrobok 
 
ABSTRACT 
The issue of sustainable consumption and production is closely related to the real solution of presented 
problems. In addition to regulatory tools it involves several voluntary environmental policies instruments whose 
common connection, adoption and implementation, these adverse effects can be significantly mitigated. 
Important voluntary instrument in this area is eco-labeling type I. Environmental labeling of products in 
Slovakia has been used as voluntary instrument since 1997. Type I eco-labeling is environmental labeling 
standardized by ISO 14024 norm and establishes rules of product assessment and compliance with pre-
established environmental criteria.In the work presented research focused on type I eco-labeling in general and 
on construction products in particular. The survey shows that consumers notice the eco-label for products, but 
are largely unaware of their significance. The survey was also aimed at foreign eco-label, whether in the EU 
("EU Ecolabel"), Germany ("Blauen Engel"), "The Nordic Swan Mark" and the Czech Republic (the 
"Environmentally Friendly Product"). Generally based on the results of the survey it can be concluded that 
respondents do not know these brands of eco-labeling. We can assume that this is caused mainly due to the lack 
of publicity of the brand on the side of manufacturers, trading companies or by the owner of the scheme itself. 
  
KEY WORDS:  Environment, Eco-labeling, construction product 
 
Úvod 
 
V dnešnej dobe naša planéta zápasí s mnohými vážnymi globálnymi problémami, ktoré svojimi dlhodobými a 
synergickými účinkami spôsobujú nepriaznivé dopady pôsobiace na environmentálnu, ekonomickú a sociálnu 
sféru nášho života.  
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Starostlivosť o životné prostredie je koncepcia, ktorú zaujala spoločnosť smerom k životnému prostrediu. 
Cieľom starostlivosti o životné prostredie je zachovať alebo zlepšiť jeho kvalitu s  ohľadom na všetky organizmy 
vrátane človeka, pri dodržiavaní zásad udržateľného rozvoja. Starostlivosť o životné prostredie sa realizuje ako 
tvorba a ochrana životného prostredia. 
 
Environmentálne manažérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, ktoré  
umožňujú zavedenie systémového prístupu  riešenia problémov v oblasti starostlivosti o životné prostredie a 
neustále zlepšovanie správania sa organizácií.    
 
Problematika udržateľnej spotreby a výroby (Sustainable Consumption and Production) úzko súvisí s reálnym 
riešením daných problémov. Okrem regulačných nástrojov zahŕňa viacero dobrovoľných nástrojov 
environmentálnej politiky, ktorých spoločným prepojením, prijatím a uplatňovaním môžeme tieto nepriaznivé 
následky značne zmierniť. Významným dobrovoľným nástrojom v tejto oblasti je environmentálne označovanie 
typ I. 
 
V Slovenskej republike predstavuje environmentálne označovanie produktov typ I jeden z dobrovoľných 
nástrojov environmentálnej politiky a realizuje sa od roku 1997, kedy bol ministrom životného prostredia 
vyhlásený Národný program environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov (NPEHOV). 
Prostredníctvom národnej schémy environmentálneho označovania Ministerstvo životného prostredia SR 
udeľuje výrobkom a službám, ktoré splnili prísne environmentálne kritériá národnú environmentálnu značku 
„Environmentálne vhodný produkt“ (EVP). [2] 
 
Systém udeľovania environmentálnych značiek predstavuje environmentálne označovanie typu I, 
štandardizované medzinárodnou normou ISO 14024 (STN ISO 14024). Ide o posúdenie zhody produktu s 
vopred stanovenými environmentálnymi kritériami. 
 
 
Environmentálne označovanie typ I 
 
Environmentálne označovanie typ I je dobrovoľný nástroj environmentálnej politiky na ochranu životného 
prostredia, ktorého cieľom je zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby a výroby na životné prostredie, zdravie, 
klímu a prírodné zdroje prostredníctvom podpory a uprednostňovania výrobkov a služieb s nižším negatívnym 
vplyvom na životné prostredie. V podmienkach Slovenskej republiky sa environmentálne označovanie realizuje 
od roku 1997 prostredníctvom národnej schémy na udeľovanie národnej environmentálnej značky 
„Environmentálne vhodný produkt“.  
 
Od roku 2002 podmienky a postup pri udeľovaní a používaní národnej značky upravuje zákon č. 469/2002 Z. z. 
o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov. Vykonávacím predpisom k zákonu je 
vyhláška MŽP SR č. 258/2003 Z. z. [1] 
 
Od roku 2004, vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, majú žiadatelia možnosť získať aj európsku 
environmentálnu značku „Environmentálna značka EÚ“ (predtým „Európsky kvet“). Udeľovanie európskej 
environmentálnej značky sa vykonáva podľa nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke 
EÚ.[5] 
 
Národnú environmentálnu značku „Environmentálne vhodný produkt“ udeľuje Ministerstvo životného prostredia 
SR výrobkom alebo službám, ktoré spĺňajú stanovené osobitné podmienky podľa Oznámenia Ministerstva 
životného prostredia SR  pre príslušnú skupinu produktov. 
 
Ústredným orgánom štátnej správy na úseku environmentálneho označovania produktov je Ministerstvo 
životného prostredia SR, ktoré je zároveň príslušným orgánom pre proces európskeho environmentálneho 
označovania. Na základe poverenia Ministerstva životného prostredia SR Slovenská agentúra životného 
prostredia, Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru v Bratislave odborne a technicky 
zabezpečuje príslušnú agendu.  
 
Environmentálne označovanie patrí medzi dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky podporujúce výrobu a 
spotrebu produktov, ktoré sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu počas celého svojho životného cyklu, a 
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ktoré poskytujú zákazníkom presné, nezavádzajúce a vedecky podložené informácie o vplyve produktov na 
životné prostredie. [3] 
 
Environmentálne kritériá na produkty v podmienkach SR sú: 

 platné národné kritériá (stanovenie osobitných podmienok pre príslušné skupiny produktov, ktoré sú 
vydávané vo forme Oznámení Ministerstva životného prostredia SR) – register oznámení Ministerstva 
životného prostredia SR  (tab. 1) 

 platné európske kritériá (vydávané vo forme Rozhodnutí EÚ pre udeľovanie environmentálnej značky 
EÚ) – register rozhodnutí Európskej Komisie (tab. 2). 

 
 

Tab. 1 Register oznámení Ministerstva životného prostredia SR [6]   
Skupina produktov Oznámenie MŽP SR Platnosť oznámenia 
Baliaci papier a vlnitá lepenka 
Products of corrugated cardboard from recycled fibres 

1/14  01/2014- 01/2017  

Dosky na báze dreva 
Wooden boards 

2/14  01/2014- 01/2017  

Drôtokamenné konštrukcie 
Wire-stone constructions 

3/14  01/2014- 01/2017  

Prostriedky na zimnú údržbu 
Winter Maintenance Agents 

4/14  03/2014- 03/2017  

Zariadenia na spaľovanie tuhej biomasy 
Combustion equipment of solid biomass 

5/14  03/2014- 03/2017  

Murovacie materiály 
Masonry materials  

6/14  08/2014 – 08/2017 

Tissue papier 
Tissue paper  

7/14  08/2014 - 08/2017  

Plynové infražiariče 
Gas infra-red heaters 

1/15  01/2015 - 01/2018  

Okná a vonkajšie dvere 
Windows and external doors 

2/15  05/2015 - 05/2018  

Izolačné materiály 
Insulation Materials 

3/15  05/2015 - 05/2018  

Sorpčné materiály 
Sorbents 

4/15  09/2015 - 09/2018  

Biodegradovateľné plastové materiály a produkty z nich 
Biodegradable plastic materials and products of them 

5/15  09/2015 - 09/2018  

Cementy 
Cements 

1/16  04/2016 - 04/2019  

Betónové strešné krytiny 
Concrete Roofing Tiles 

2/16  05/2016 - 05/2019  

Lepidlá a tmely 
Adhesives and sealants 

3/16  09/2016-09/2019  

Tuhé ušľachtilé biopalivá 
Solid generous biofuels 

4/16  09/2016-09/2019  

 
 
Environmentálne označovanie typ I z oblasti stavebných výrobkov v SR 
 
Environmentálne  národné kritériá na produkty z oblasti stavebných výrobkov v SR v podmienkach SR sú 
stanovené v platných národných kritériách príslušných Oznámení MŽP SR uvedených v  tab. 1. 
Environmentálne  európske kritériá na produkty z oblasti stavebných výrobkov (resp. výrobkov využiteľných na 
stavbách) sú stanovené v súčasnosti platných Rozhodnutiach Komisie EÚ uvedených v  tab. 2. 
 
 
 
 

http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=COHEM/OEM/Ekolabel/REGISTERoznameni/2014/Oznamenie_MZP_SR_1_2014_Baliaci_papier_a_vlnita_lepenka_vestnik.doc
http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=COHEM/OEM/Ekolabel/REGISTERoznameni/2014/Oznamenie_MZP_SR_2_14_Dosky_na_baze_dreva_vestnik.doc
http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=COHEM/OEM/Ekolabel/REGISTERoznameni/2014/Oznamenie_MZP_SR_3_14_Drotokamenne_konstrukcie_vestnik.doc
http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=COHEM/OEM/Ekolabel/REGISTERoznameni/2014/Oznamenie_MZP_SR_Prostriedky_na_zimnu_udrzbu_Vestnik.doc
http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=COHEM/OEM/Ekolabel/REGISTERoznameni/2014/Oznamenie_MZP_SR_Zariadenia_na_spalovanie_tuhej_biomasy_Vestnik.doc
http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=COHEM/OEM/Ekolabel/REGISTERoznameni/2014/navrh_Oznamenia_MZP_SR_Murovacie_materialy-schvalene.doc
http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=COHEM/OEM/Ekolabel/REGISTERoznameni/2014/navrh_Oznamenia_MZP_SR_Papier_tissue_po_IPK.doc
http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=COHEM/OEM/Ekolabel/REGISTERoznameni/2015/Oznamenie_Plynove_infraziarice_vestnik.doc
http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=COHEM/OEM/Ekolabel/REGISTERoznameni/2015/Oznamenie_MZP_SR_Okna_a_vonkajsie_dvere_schvalene.doc
http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=COHEM/OEM/Ekolabel/REGISTERoznameni/2015/Oznamenie_MZP_SR_Izolacne_materialy_schvalene.doc
http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=COHEM/OEM/Ekolabel/REGISTERoznameni/2015/Oznamenie_MZP_SR_Sorpcne_materialy_schvalene_Vestnik.docx
http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=COHEM/OEM/Ekolabel/REGISTERoznameni/2015/Oznamenie_MZP_SR_Biodegradovatelne_plastove_materialy_schvalene_Vestnik.docx
http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=COHEM/OEM/Ekolabel/REGISTERoznameni/2016/Oznamenie_MZP_SR_Cementy_2016-1_schvalene.doc
http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=COHEM/OEM/Ekolabel/REGISTERoznameni/2016/Oznamenia_Betonove_stresne_krytiny_schvalene.doc
http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=Kristina/Oznamenie_MZPSR_3_16_Lepidla_schvalene.doc
http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=Kristina/Oznamenie_MZPSR_4_16_TUBP_schvalene.doc
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Tab. 2 Register vybraných platných Rozhodnutí Komisie EÚ [7] 
Skupina produktov Oznámenie MŽP SR Platnosť oznámenia 
Tuhé krytiny 
(Hard Coverings) 

2009/607/ES 10.7.2013 
platnosť predĺžená do 30.11. 2017 

Textilné podlahové krytiny 
(Textile Floor Coverings) 

2009/967/ES 1.12.2013 
platnosť predĺžená do 31.12. 2015 

Drevené podlahové krytiny 
(Wooden Floor Coverings) 

2010/18/ES 27.12.2013 
platnosť predĺžená do 31.12. 2016 

Vnútorné a vonkajšie náterové farby a laky 
(Indoor and Outdoor paints and varnishes) 

2014/312/EÚ 28.5.2018 

Zdravotnotechnické armatúry 
(Sanitary Tapware) 

2013/250/EÚ 21.5.2017 

Splachovacie záchody a pisoáre 
(Flushing Toilets and Urinals) 

2013/641/EÚ 7.11.2017 

Ohrievače vody 
(Water-Based Heaters) 

2014/314/EÚ 28.5.2018 

 
 
Zoznam produktov, ktoré majú právo používať značku „Environmentálne vhodný produkt“ z oblasti stavebných 
výrobkov je prezentovaný v tab. 3. 
 
 
Tab. 3 Produkty, ktoré majú právo používať značku „Environmentálne vhodný produkt“ z oblasti stavebných 
výrobkov[4] 
Názov produktu/Držiteľ značky Environmentálne vhodný produkt č. Oznámenia MŽP Doba platnosti 
Gabiónová stavebnicová konštrukcia BLOCK-SKCOMPAG SK 
s.r.o. Bratislava 

3/14 2015 - 2018 

Portlandský cement CEM I 42,5 N Chromatmin  
Považská cementáreň, a. s. Ladce 

1/13 2013 - 2016 

Portlandský cement CEM I 42,5 N  
Považská cementáreň, a. s. Ladce 

1/13 2013 - 2016 

Portlandský cement CEM I 42,5 R  
Považská cementáreň, a. s. Ladce 

1/13 2013 - 2016 

Portlandský cement CEM I 52,5 R  
Považská cementáreň, a. s. Ladce 

1/13 2013 - 2016 

Portlandský cement CEM I 52,5 N  
Považská cementáreň, a. s. Ladce 

1/13 2013 - 2016 

Portlandský cement s vápencom CEM II/A-LL 42,5 R  
Považská cementáreň, a. s. Ladce 

1/13 2013 - 2016 

Portlandský troskový cement CEM II/B-S 32,5 R Chromatmin; 
Považská cementáreň, a. s. Ladce 

1/13 2013 - 2016 

Portlandský troskový cement CEM II/B-S 32,5 R  
Považská cementáreň, a. s. Ladce 

1/13 2013 - 2016 

Portlandský zmesový cement CEM II/B-M 32,5 R  
Považská cementáreň, a. s. Ladce 

1/13 2013 - 2016 

Portlandský zmesový cement CEM II/B-S 42,5 N  
Považská cementáreň, a. s. Ladce 

1/13 2013 - 2016 

Vysokopecný cement CEM III/A 32,5 N 
Považská cementáreň, a. s. Ladce 

1/13 2013 - 2016 

Vysokopecný cement CEM III/B 32,5 N 
Považská cementáreň, a. s. Ladce 

1/13 2013 - 2016 

Vysokopecný cement CEM III/B 32,5 N-SV 
Považská cementáreň, a. s. Ladce 

1/13 2013 - 2016 

Vysokopecný cement CEM III/B 32,5 L-LH 
Považská cementáreň, a. s. Ladce 

1/13 2013 - 2016 
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Prieskum o povedomí spotrebiteľov na Slovensku o environmentálnej značke  
 
Prieskum bol v roku 2016 realizovaný vo forme dotazníku, ktorý bol orientovaný na environmentálne 
označovanie produktov. Zameraný bol najmä na environmentálne značky typ I, s ktorými sa môžu stretnúť 
spotrebitelia na trhu v SR.  
Prieskumu sa zúčastnila široká skupina respondentov, čo sa týka pohlavia, veku, ale aj príslušného regiónu 
Slovenska. Prieskumu sa zúčastnilo 531 respondentov (obr. 1). 
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Obr. 1 Počet respondentov podľa pohlavia 

 
Prieskum sa vykonával na celom území Slovenska, to znamená že zastúpenie v tomto prieskume má každý 
región Slovenska, avšak najväčšie zastúpenie získal Trnavský kraj (obr. 2). 
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Obr. 2 Počet zúčastnených respondentov podľa regiónov Slovenska 

 
 
Prieskum sa nezameriaval na deti  s vekom nižším ako je 15 rokov a na druhej strane taktiež na ľudí s vekovou 
hranicou nad 76 rokov (obr. 3).   
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Respondenti podľa veku
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Obr. 3 Respondenti zúčastnení na prieskume podľa veku 

 
Ohľadom environmentálnych značiek stavebných výrobkov bola dotyčným položená otázka týkajúca sa značiek 
na konkrétnych výrobkoch. Zúčastnení odpovedali, či si všimli environmentálne značky na rôznych výrobkoch 
z čoho 71 zúčastnených postrehlo environmentálne značky na konkrétnych stavebných výrobkoch. Otázka bola 
položená nasledovne ,,Všimli ste si na niektorých stavebných výrobkoch environmentálne značky (ekoznačky)“ 
(obr. 4) ? 

Všimli ste si na niektorých 
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environmentálne značky?

340

191
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nie

 
 

Obr. 4 Odpovede na otázku ,,Všimli ste si na niektorých stavebných výrobkoch environmentálne značky?“ 
 
Na Slovensku sa pre výrobky a služby, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky podľa oznámenia MŽP SR využíva 
označenie typ I ,, Environmentálne vhodný produkt“ (obr. 5).  

 
Obr. 5 Logo „Environmentálne vhodný produkt“ 

 
Ďalšia otázka bola orientovaná na problematiku, či spotrebitelia poznajú logo „Environmentálne vhodný 
produkt“ (obr. 6).  
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Poznáte logo ´Environmentálne vhodný produkt´ 
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Obr. 6 Odpovede na otázku ,,Poznáte logo ´Environmentálne vhodný produkt´ ?“ 

 
Spotrebitelia sa pri kúpe výrobkov zameriavajú na mnoho faktorov, ktoré môžu ovplyvniť ich rozhodnutie, či už 
pozitívne alebo negatívne. Popri cene, kvalite a dostupnosti výrobku je nemenej dôležitý aj faktor, ktorý sa týka 
či je výrobok vhodný z hľadiska životného prostredia a či negatívne nepôsobí na zdravie a zložky životného 
prostredia. Z tohto pohľadu boli zaujímavé odpovede na otázku „Zohľadňujete pri kúpe výrobku či výrobok 
nesie značku ´Environmentálne vhodný produkt´ ? (obr. 7). 
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Obr. 7 Odpovede na otázku „Zohľadňujete pri kúpe výrobku či výrobok nesie značku ´Environmentálne vhodný 

produkt´?“ 
 
Prieskum sa zameriaval nielen na slovenskú environmentálnu značku, ale venoval sa aj iným zahraničným 
environmentálnym značkám typu I. Bolo vybraných niekoľko najznámejších environmentálnych značiek, pričom 
cieľom bolo zistiť, či spotrebitelia poznajú okrem slovenskej environmentálnej značky typ I aj zahraničné, t.j. 

 ,,Environmentálna značka EÚ / EU Ecolabel ” (obr. 8, obr. 9) 
 „Blauen Engel“  (obr. 8, obr. 10) 
 „The Nordic swan mark“ (obr. 8, obr. 11) 
 „Ekologicky šetrný výrobek“ (obr. 8, obr. 12). 

 

             
Obr. 8 Logá environmentálnych schém environmentálneho značenia typ I: ,,Environmentálna značka EÚ / EU 

Ecolabel”, „Blauen Engel“, „The Nordic swan mark“,,Ekologicky šetrný výrobek“ 
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Obr. 9 Odpovede na otázku ,,Poznáte logo ´Environmentálna značka EÚ´ / EU Ecolabel ?“ 
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Obr. 10 Odpovede na otázku ,,Poznáte logo ´Blauen Engel´ ?“ 
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Obr. 11 Odpovede na otázku ,,Poznáte logo ´The Nordic swan mark´ ?“ 
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Obr. 12 Odpovede na otázku ,,Poznáte logo ´Ekologicky šetrný výrobek´ ?“ 

 
 
Existuje viacero označení environmentálne vhodného produktu, ale je taktiež dôležité aby boli spotrebitelia 
oboznámený s tým, čo vlastne znamená, keď je výrobok alebo služba takto označená. Preto bolo zisťované do 
akej miery  považujú respondenti prezentáciu značky ,,Environmentálne vhodného produktu” zo strany  
vlastníka MŽP SR ako dostatočnú (obr. 13). 
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Obr. 13  Odpovede na otázku „Považujete prezentáciu značky ,Environmentálne vhodný produkt´ zo strany  

vlastníka MŽP SR ako dostatočnú?“ 
 
 
 
Z predmetných odpovedí vyplynulo, že väčšina respondentov nepovažuje súčasnú situáciu pri prezentácii značky 
„Environmentálne vhodný produkt“ za dostatočnú. 
 
Záver 
 
V dôsledku mnohých globálnych problémov a ekonomických kríz je spoločnosť nútená osvojiť si udržateľnejší 
spôsob života, predovšetkým v podobe zníženia intenzity a objemu aktuálne využívaných prírodných zdrojov a 
snahou o dosiahnutie nízko-uhlíkovej spoločnosti a proenvironmentálne orientovaného hospodárstva. V rámci 
presadzovania environmentálnej politiky v praxi  sa okrem regulačných nástrojov uplatňuje viacero 
dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, ktorých spoločným prepojením, prijatím a uplatňovaním sa 
môžu súčasné nepriaznivé trendy v oblasti výroby a spotreby zmierniť. Významným dobrovoľným nástrojom 
v tejto oblasti je environmentálne označovanie typ I. 
V práci prezentovaný prieskum bol zameraný na environmentálne označovanie typ I. Z prieskumu vyplýva, že 
spotrebitelia si všímajú environmentálne značky na výrobkoch, ale v značnej miere nepoznajú ich význam. 
Prieskum poukázal  na to, že väčšina spotrebiteľov nepozná  slovenskú národnú značku ,,Environmentálne 
vhodný produkt“. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, pričom zo 531 respondentov iba 241 vedelo identifikovať 
značku ,,Environmentálne vhodný produkt“, ktorej vlastníkom je MŽP SR. Ďalej bolo zistené, že len 56 
spotrebiteľov z 531 zohľadňujete pri kúpe výrobku či výrobok nesie značku „Environmentálne vhodný produkt“, 
171 respondentov značku nezohľadňuje. Prieskum sa venoval aj zahraničným environmentálnym značkám, či už 
v EÚ, SRN, nordický systém a Českej republiky. Všeobecne možno na základe výsledkov prieskumu 
konštatovať, že respondenti nepoznajú vyššie uvedené značky environmentálneho označovania typu I. 
Predpokladáme, že je to spôsobené najmä z dôvodu nedostatočnej propagácie značiek, či už i strany výrobcov, 
obchodných firiem alebo zo strany vlastníka príslušnej schémy. 
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