
 

119 

 

 

BEZPEČNOSTNÉ A ENVIRONMENTÁLNE OZNAČOVANIE AKO NÁSTROJ BEZPEČNOSTNEJ A 

ENVIRONMNETÁLNEJ POLITIKY 

 

VLADIMÍR KARVAJ - JÁN IĽKO -  MIROSLAV RUSKO 

 

SAFETY AND ENVIRONMENTAL LABELLING AS THE TOOL FOR SAFETY AND 
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ABSTRAKT 
Článok sa zaoberá bezpečnostným a environmentálnym označovaním. Bezpečnostné a environmentálne označovanie pomáha 
účinne pôsobiť na presadzovanie princípov bezpečnostnej a environmentálnej politiky v praxi. Prispieva k zlepšeniu 
podnikateľského prostredia, environmentálnej situácie vo výrobnej, ale aj nevýrobnej sfére, k zachovaniu kultúrnych špecifík, 

lepšiemu hospodáreniu s prírodnými zdrojmi, k zvýšeniu sledovateľnosti (sledovanie výrobku v rámci výrobného reťazca od 
výroby po predaj). Vzťah medzi ochranou životného prostredia a marketingom nie je jednoznačný. Ochrancovia životného 
prostredia majú výhrady k marketingu ako trhovo orientovanej filozofii, práve pre individuálny charakter a nerešpektovanie 
celospoločenských požiadaviek. K uspokojovaniu potrieb často dochádza nie najvhodnejšou formou z pohľadu 
celospoločenského, ale v podobe najväčšieho úžitku. Nevyhnutnosť riešenia environmentálnych problémov z hľadiska 
celospoločenského i celosvetového záujmu sa však odráža i v marketingu, a to postupným prechodom k uplatňovaniu tzv. 
„zeleného marketingu“. Významnou mierou k tomu prispieva aj environmentálne označovanie produktov. Označovanie, ako 
výsledok splnenia kritérií stanovených príslušným štandardom v rámci daného programu/schémy, sa stáva dôležitým 

nástrojom, ktorý umožňuje nielen účinné uplatňovanie všetkých stanovených podmienok, ale aj ich kontrolu. Uvádzať len 
označenia na etikete nie je postačujúce, musí byť zaručená aj možnosť objektívne tieto informácie preveriť. 
Kľúčové slová: bezpečnosť, zelený marketing, ekolabeling, produkt, udržateľný rozvoj, environment 

 

ABSTRACT  
The contribution deals with safety and environmnetal labelling. Safety and environmental marking helps effectively appeal on 
implementation of safety and environmental policy principles in praxis. It contributes to betterment of business environs, 
environmental situation in production but also in nonproduction spheres, to keeping cultural particularities, to better 

economy with natural resources, to raising of deducibility (monitoring of a product in production chain from its production 
to sale). Relationship between environmental protection and marketing is not clear. Environmentalists have reservations 
about the marketing than the market-oriented philosophy, just for the individual and societal disregard for the requirements. 
To satisfy the needs often not the most appropriate form of society-wide perspective, but as the greatest benefit. Need 
solutions to environmental problems in terms of celospoločensého and worldwide interest, however, reflects even marketing, 
and the gradual transition to the so-called application. "Green marketing". Significantly it also contributes to environmental 
labeling products. The marking, as a result of fulfilment of the criteria determined by particular standard in the frame of 
given program/scheme, becomes an important tool that enables not only effective implementation of all determined 
conditions but their control as well. To declare only some marks in etiquette as such is not enough, there has to be assured a 

possibility to verify this information objectively. 
Key words: safety, green marketing, ecolabeling, product, sustainable development, environment 

 

ÚVOD 
Významnú úlohu v oblasti bezpečnostnej a environmentálne orientovanej politiky produktov a technológií zohráva v 
súčasnosti  bezpečnostné a environmentálne označovanie. 
Rozvoj sektora environmentálneho tovaru a služieb (Environmental Goods and Services Sector – EGSS) v EÚ je vo veľkej 
miere stimulovaný rozsiahlymi aktivitami v oblasti environmentálnej politiky. 

Sektor EGSS je heterogénnym súhrnom výrobcov, technológii, tovarov a služieb, ktoré: 

 merajú, kontrolujú, obnovujú, odvracajú, korigujú, minimalizujú, skúmajú a obracajú pozornosť k škodám na 
jednotlivých zložkách životného prostredia, t.j. ovzdušiu, vode a pôde, rovnako ako k problémom odpadového 
hospodárstva, zníženia hluku, biodiverzity alebo krajiny. Zahrnuté sú i čistejšie technológie, produkty a služby, 

ktoré odvracajú alebo minimalizujú znečistenie prostredia; 

 merajú, kontrolujú, obnovujú, odvracajú, minimalizujú, skúmajú a obracajú pozornosť k vyčerpávaniu prírodných 
zdrojov. Vzťahujú sa prevažne k efektívnejším technológiám, tovarom a službám, ktoré minimalizujú spotrebu 

prírodných zdrojov. 1 
 
Záujmom každého spotrebiteľa je kupovať bezpečné, zdravotne nezávadné a pre životné prostredie neškodné výrobky. 
Dôležitá je informovanosť o environmentálne vhodných výrobkoch zameraná na zvýšenie environmentálneho povedomia 
odbornej verejnosti a hlavne spotrebiteľov. 2 
 

 

 

                                                        
1 EC. The Environmental Goods and Services Sector. Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities, 2009. 
2 RUSKO, M.- VOLÁKOVÁ, M., 2004. Survey on utilization of environmental labelling and LCA in Slovakia.. - 

Environmentální značení [Environmental Labelling] 2/2004, Praha, p. 6-7, ISSN 1212-4761 
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Bezpečnostné označovanie 
Bezpečnostné označenie sa vzťahuje na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a poskytuje pokyny alebo informácie 
potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom značky, farby, svetelného značenia , 
akustického signálu . Označenie môže byť trvalé alebo dočasné. 
Bezpečný výrobok je výrobok, ktorého vlastnosti , zloženie, životnosť, obal, označenie výstrah, údržba a ďalšie údaje 
a informácie musia byť uvedené v štátnom jazyku spôsobom zrozumiteľným spotrebiteľovi. Označovanie je jedným zo 
spôsobov zníženia rizika a priblíženia sa k istote bezpečného výrobku. Pre spotrebiteľa sa tak môže stať problémom aj 
neprítomnosť jasného a správneho označenia. 3 

Výrobky, ktoré sú určené výlučne na použitie a dostali sa na spotrebiteľský trh, by mali spĺňať požiadavky smernice 
2001/95/ES. Každý výrobok, ktorý je uvádzaný na trh musí byť označený.4 
Spôsob označovania výrobkov, ktoré zabezpečujú spotrebiteľom istotu bezpečného výrobku (obr. 1): 

 Označenie CE 

 Slovenská značka zhody CSK  

 Značka kvality SK 
 
Vnímanie označenia nesmie byť nepriaznivo ovplyvnené ich nesprávnou voľbou, nesprávnym umiestnením, zlým stavom , 

nesprávnou funkciou, nedostatočným počtom alebo prítomnosťou ďalšieho označenia rovnakého typu, ktorý nepriaznivo 
vplýva na viditeľnosť alebo zrozumiteľnosť označenia.5 
Z tohto dôvodu treba obmedziť umiestnenie väčšieho počtu označení vedľa seba, svetelné označenie a akustický signál sa 
pred uvedením do prevádzky a pravidelných intervaloch kontrolujú aby sa zabezpečila správna funkcia a vnímanie. 6 
 

                                 
Obr.1 Označenie CE, označenie výrobkov  CSK   a Slovenská značka kvality  

 
 

Environmentálne označovanie 
Pri environmentálnom označovaní má veľký význam environmentálna značka. Každý ekolabelingový program má svoju 
originálnu značku. Zverejňovaním dôvodov výberu výrobkov nesúcich značku environmentálne vhodného produktu je 
možné nenásilne a tiež pomerne rýchlo informovať  spotrebiteľov o pozitívnom prístupe výrobcov a dovozcov k riešeniu 

environmentálnych problémov, ale aj o škodlivých vplyvoch rôznych látok a procesov na životné prostredie, a tým všeobecne 
zvyšovať úroveň znalostí obyvateľstva o problematike ochrany životného prostredia a prospešnosti nákupu a používania 
environmentálne vhodných výrobkov.7 
V 70.rokoch minulého storočia došlo k zvýšeniu informovanosti spoločnosti o problematike ochrany prírody a starostlivosti o 
životné prostredie a o dopadoch výrobných procesov na prírodné ekosystémy. Vo vyspelých štátoch boli spotrebitelia ochotní 
demonštrovať svoju snahu pomôcť životnému prostrediu preferovaním tých výrobkov, ktoré poškodzujú životné prostredie 
menej ako ich substituenti. Premietnutie týchto preferencií do trhovej politiky malo samozrejme vplyv na stratégiu podnikov 
a viedlo k intenzívnemu rozvoju zeleného marketingu a k rozsiahlej propagácii výrobkov, ktoré by bolo možné z nejakého 
dôvodu prehlásiť za ohľaduplné voči životnému prostrediu. 8 

Environmentálne uvedomelí spotrebitelia majú často problém kúpiť to, čo naozaj chcú. Pretože každá organizácia môže 
propagovať svoj výrobok ako “environmentálne vhodný”, vládne agentúry, priemyselný sektor a environmentálne 
mimovládne organizácia vyvinuli eko-značky, aby pomohli spotrebiteľom pri výbere “správneho” produktu. 9 
Environmentálne značky predstavujú súbor nástrojov, poskytujúcich relevantné informácie o environmentálnom správaní sa 
produktov. Hlavným cieľom environmentálneho označovania je vytváranie dopytu po produktoch s najnižším 
environmentálnym vplyvom. 

                                                        
3 NV SR č. 404/2007 Z.z o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 
4 Smernica 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 
5 RUSKO, M.: Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo. - 1.vyd. - Žilina : STRIX, 2006. - 389 s. 
6 Kordošová, M., 2014: Bezpečnosť práce v praxi. In Farby, značky a signály na pracovisku. Wolters Kluwer s.r.o. 6/2014, 

ISBN 1338-2691 
7 RUSKO, M. - KUCHARIKOVÁ, E. - NAGYOVÁ, G., 2008: Possibility of using the environmental labeling type II. - In:  
Proceedings from Conference „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia VII“ - Zvolen : Technická univerzita 
vo Zvolene, 2008. - ISBN 978-80-228-1831-5. - p. 157-164  
8 MAJERNÍK, M. - CHOVANCOVÁ, J. - MIHOK, J., 2006. Dobrovoľné nástroje environmentálneho manažérstva  a 
možnosti ich využitia na podnikovej úrovni. - In: Regióny vidiek životné prostredie 2006. Zborník vedeckých,  odborných 
príspevkov a posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie, SPU Nitra, p. 273-278. ISBN 80-8069-709-4. 
9 MAJERNÍK, M. et al.: Prehľad dobrovoľných nástrojov na zlepšovanie environmentálneho správania na podnikovej úrovni. 

Bratislava : ASPEK, 2007. 85 s. ISBN 978-80-88995-08-1. 
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V širšej rodine environmentálnych označovaní a vyhlásení, týkajúcich sa výrobkov a služieb, sa nachádzajú značky s rôznou 

mierou vzťahu k životnému prostredie alebo jeho zložkám, pričom môžeme rozlíšiť typy: 

 typy normalizované v rámci ISO/TC/207 - súbor noriem radu 14000, typ I, II, III – (tab. 1); 

 typy normalizované mimo noriem radu ISO 14000; 

 druhy nenormalizované 

 
Tab. 1 Typy environmentálneho označovania podľa noriem radu ISO 14000 
 

Typ 
environmentálneho 
označovania  

 
Charakteristika 

 
Norma 

Uplatňované 
v podmienkach SR 

Všeobecné zásady Environmentálne značky a vyhlásenia STN EN ISO 
14020: 2003 

 

 
 
 
 

typ I  

Environmentálne označovanie, ktoré sa riadi 
programom, vo väčšine prípadov na národnej 
úrovni, podľa ktorého sa právo používať 
environmentálnu značku udeľuje výrobkom 

spĺňajúcim vopred stanovené požiadavky. 
Značka identifikuje výrobky, ktoré sú v rámci 
určitej výrobkovej skupiny určené ako 
environmentálne vhodné (ekolabeling). 

 
 
 
STN EN ISO 

14024: 2001 

 
 
Národný program 
environmentálneho 

hodnotenia a označovania 
výrobkov v Slovenskej 
republike 

 
 
 
typ II 

Je založené na vlastnom vyhlásení 
environmentálneho tvrdenia výrobcom, 
dovozcom, distribútorom, maloobchodníkom 
alebo kýmkoľvek iným, kto má pravdepodobný 
prospech z tvrdenia, bez certifikácie nezávislou 
treťou stranou. 

 
STN EN  ISO  
14021: 2002 
 

 
 
 
Využívajú  
niektoré  
podniky  

v rámci svojej 
environmentálne 
orientovanej politiky 
 

 
 
vyhlásenie  
typu III 

Predstavuje označenie v podobe písomných 
informácií s kvantifikovanými údajmi o 
environmentálnej záťaži výroby na jednotku 
výrobku alebo vo forme štítkov s číselným a 
grafickým vyjadrením tejto záťaže. 

 
STN ISO  
14025: 2008 

 

Environmentálne označovanie typu I 
Environmentálne označovanie typu I patrí medzi dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky. Je založené na hodnotení 
viacerých kritérií treťou stranou, ktorým sa na základe posúdení životného cyklu udeľuje licencia, ktorá oprávňuje používať 

na produktoch environmentálne značky celkovej environmentálnej vhodnosti produktu v rámci určitej produktovej skupiny. 
Ocenenie týmto typom environmentálnej značky je v SR garantované štátom a deklaruje spotrebiteľom, že produkt alebo 
technológia spĺňajú stanovené nadštandardné environmentálne kritériá. 
Prvý certifikačný ekolabelingový systém (program) centrálne riadený treťou [nezávislou] stranou (Federálnym ministerstvom 
životného prostredia) bol zriadený v roku 1977 a uvedený do praxe v Spolkovej republike Nemecko v roku 1978. Program sa 
v Nemecku rýchlo rozšíril a o udelenie ekoznačky „Modrý anjel“ za začali uchádzať aj zahraničné firmy pôsobiace na 
nemeckom trhu. Úspech nemeckého ekolabelingového programu  viedol k založeniu ďalších ekolabelingových programov. 
(obr. 2) 

 
 Obr. 2 Environmentálna značka SRN „Modry anjel“  
  
V roku 1994 bola založená globálna sieť environmentálneho označovania – GEN (Global Ecolabelling Network). GEN je 

nezisková mimovládna organizácia. V tejto sieti sú združené jednotlivé národné a nadnárodné programy z celého sveta. (obr. 
3) 

 
Obr. 3 Logo Global Ecolabelling Network 
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Nadnárodné programy: 

 Dňa 6.novembra 1989 bol rozhodnutím Škandinávskej rady ministrov zodpovedných za záležitosti spotrebiteľov 
vyhlásený  nordický ekolabelingový program „Biela labuť“, ktorý bol prvým nadnárodným programom. 

 V roku 1992 bol Nariadením Rady (ES) 880/1992 z 23. 3. 1992 založený nadnárodný ekolabelingový program EÚ, 
ktorý bol novelizovaný Nariadením (EC)  1980/2000. 

 

Privátny program - v roku 1989 bol vyhlásený prvý privátny program riadený súkromnou spoločnosťou Geen Seal v USA. 
 
Národné programy - postupne boli založené viaceré národné schémy (tab. 2), napríklad: 
2001 - Vitality leaf v Rusku [“Saint-Petersburg Ecological Union” - SPbEU],  
1989 - vyhlásený národný ekolabelingový program v Japonsku,  
1991 - Rakúsky ekolabelingový program, 
1994 - Národní program  označování výrobků“ ochrannou známkou „Ekologicky šetrný výrobek“ v Českej republike,  
1997 - Národný program environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov  v SR 

 
 
V ES sa udeľuje na produkty environmentálna značka „Európsky kvet“ (European Flower) (obr.4), podľa nariadenia (ES) č. 
66/2010. 
V SR udeľuje Ministerstvo životného prostredia SR národnú environmentálnu značku „Environmentálne vhodný produkt“ 
(tab. 2) produktom, ktoré splnia osobitné podmienky, vzťahujúce sa na špecifické požiadavky na udelenie národnej 
environmentálnej značky pre príslušné skupiny produktov. Postup a podmienky pri udeľovaní a používaní 
environmentálnych značiek – národnej aj európskej – upravuje zákon č. 469/2002 Z.z. v znení zákona č. 587/2004 Z.z. a 

zákona č. 217/2007 Z.z. 

 
Obr. 4 Európsky kvet 

 
Tab.2 Environmentálne označenie typu I  

Schéma Značka Schéma Značka 

Slovensko 
Environmentálne vhodný 

produkt 

 

Slovensko 
Environmentálne vhodný 

výrobok 
 

 
Európska únia 
The Flower 

 

 

Chorvátsko 
Prijatelj okoliša 

 

 

Česká republika 
Ekologický šetrný výrobek 

 

Rakúsko 
Umweltzeichen 
 

 

Nemecko 
Der Blaue Engel 
 

 

Holandsko 
Milleukeur 
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Francúzsko 
NF Environment Mark 

 

Kanada 
Environmental Choice – 
Choix Environnemental 

 

 
Maďarsko 
Környezetbarát termék 
 

 

Škandinávske krajiny 
Nordic Swan 
 

 
Španielsko 

AENOR Medio Ambiente 
 

 

. Južná Kórea 

Korea eco-label 
 

 

Japonsko 
Eco Mark 

 

 

Singapur 
Green Label Singapore 

 

 

Brazília 
Associacao Brasileira de 
Nornas Tecnicas 

 

USA 
Green Seal 

 
Čína 
Green Council 

 

Švédsko 
Bra Miljöval 
 

 

Rusko 

Vitality leaf 
[Saint-Petersburg Ecological 
Union] 
 

 

Švédsko 

TCO Certified 
 

 

Indonézia 
Ramah Lingkungan 
. 

 

Filipíny 
Green choice Philippines 
 

 
Švédsko 

Bra Miljöval – 
Naturskyddsföreningen 

 

India 

Ecomark 

 

 
Hong Kong 
Hong Kong eco-label 
 

 

Taiwan. 
Green Mark 
 

. 

 

Malaysia 
SIRIM eco-label 

 

Ukrajina 
Ekologično čisto ta bezpečno 
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China 
Environmental United 
Certification Center 

 

Izrael 
Green Label 
 

 

Austrália 
Environmental Choice 

 

 

Nový Zéland 
Environmental Choice 

 

 

Thajsko 
Green Label 

Thailand 

 

North America 
UL Environment 

 

 

 

Environmentálne označovanie typu II 
Vlastné vyhlásenia tvrdení o environmentálnych vlastnostiach výrobkov sú formulované výrobcami, dovozcami, 
distribútormi, maloobchodníkmi alebo kýmkoľvek, kto má pravdepodobný prospech z tvrdenia. Vlastné vyhlásenia sa môžu 
uvádzať aj bez certifikácie treťou stranou. Vlastné environmentálne vyhlásenia sú presné, konkrétne a overiteľné; špecifické 
pre environmentálny aspekt, ktorý je predmetom tvrdenia a musia brať do úvahy dôležité aspekty životného cyklu výrobku.  
V súčasnosti majú 4 organizácie v SR potvrdenú pravdivosť tvrdení o environmentálnych vlastnostiach svojich výrobkov. 

Príkladom environmentálneho označovania typu II sú (tab. 3): 

 RICOH Recycle Label 

 China Environmental Labeling 

 Recycled Content Certification – SCS Global Services 

 

Tab. 3 Environmentálne označenie typu II  

Schéma Značka 

RICOH Recycle Label 

 

Recycled Content Certification – SCS Global Services 

 

China Environmental Labeling  

 
 

 

Environmentálne označovanie typu III 
EPD – environmentálne vyhlásenia o produktoch musí byť vždy založené na overených informáciách z posúdenia životného 
cyklu výrobku v zhode s požiadavkami noriem ISO radu 14040. EPD je teda absolútnou kvantifikovanou výpoveďou 
o environmentálnych aspektoch daného výrobku, a to vo všetkých fázach jeho životného cyklu. Tie zahŕňajú ťažbu surovín 
a palív, výrobu základných materiálov a energií, výrobu hodnoteného výrobku, dopravu vo všetkých fázach životného cyklu 
výrobku, používanie výrobku a jeho servis, demontáž a recykláciu/zneškodnenie častí výrobku po skončení životnosti 
výrobku. Vyhlásenie musí byť overené treťou nezávislou stranou. 
Príkladom environmentálneho označovania typu III je EcoLeaf (obr. 5) zastrešovaný JEMAI (Japan Environmental 

Management Association for Industry) v spolupráci s METI (Japanese Ministry of Economy, Trade of Industry).  
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Obr. 5 Logo EcoLeaf 

 

Environmentálne značky zamerané na jeden sektor, udeľované verejnými inštitúciami 
 
Značky zamerané na jeden sektor predstavujú označenia, ktoré sa týkajú iba jednej otázky, súvisiacej so životným 

prostredím, napríklad využitia energie alebo úrovne emisií. Existujú dva rôzne typy značiek zameraných na jeden sektor: 

 Prvý typ vychádza z jedného alebo viacerých kritérií typu splnil/nesplnil, súvisiacich s určitým sektorom, napr. 
s energetickou úspornosťou. Ak výrobok spĺňa stanovené kritériá, môže byť na ňom uvedená príslušná značka. 

Príklady prvého typu značiek zameraných na jeden sektor, udeľovaných verejnými inštitúciami, sú: 
o Energetická hviezda (Energy Star) (obr. 6) – značka pre energeticky úsporné kancelárske zariadenia 

(počítače, monitory, kopírky, tlačiarne, faxy apod.). Všeobecné podmienky k označovaniu „Energy Star“ 
vymedzuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008. 10 

o Ekologické poľnohospodárstvo (obr. 7) – udeľovanie tejto značky vymedzuje nariadenie Rady (EHS) č. 
2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach 
poľnohospodárskych výrobkov a potravín.  

 Druhý typ označovania je založený na systéme hodnotenia výrobkov alebo služieb na základe ich vplyvu na životné 

prostredie v príslušnom sektore. Príklady druhého typu značiek zameraných na jeden sektor, udeľovaných 
verejnými inštitúciami, sú: 

o Energetické označovanie (štítkovanie) (obr. 8) – používané v EÚ hodnotí výrobky pre domácnosť na 

základe ich energetickej úspornosti, pričom značka A znamená najvyššiu a značka G najnižšiu úsporu 
energie. Energetické označovanie je vymedzené smernicou Rady 92/75/EHS. 

o Označovanie automobilov, obsahujúce informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2. Je vymedzené 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/94/EC. 
 

 
 

 

 

 

 
Obr. 6 Energetická hviezda Obr.7 Ekologické poľnohospodárstvo Obr. 8 Energetické označovanie 

(štítkovanie) 

 

Environmentálne značky, udeľované súkromnými subjektmi 
Okrem hlavných – verejne udeľovaných – značiek existuje niekoľko súkromných značiek, ktoré udeľujú mimovládne 
organizácie, priemyselné skupiny alebo skupiny viacerých zainteresovaných strán. Príklady značiek udeľovaných 
súkromnými subjektmi sú: 

 Medzinárodný systém certifikácie lesov (Forest Stewardship Council, FSC) (obr. 9) – je proces, pri ktorom 

akreditovaná nezávislá strana hodnotí, či je hospodárenie na konkrétnom lesnom majetku v súlade so stanovenými 
špecifickými požiadavkami (FSC štandardom) a vydáva o tom písomnú záruku (certifikát). FSC certifikát je 
dôkazom toho, že hospodárenie v lese spĺňa prísne ekonomické, environmentálne a sociálne požiadavky 
definované v FSC štandarde. 11 

 Medzinárodný certifikát organizácie TCO (obr. 10) – v spolupráci so Švédskou organizáciou pre ochranu prírody 
a NUTEK (Národná švédska komisia pre priemyslový technický rozvoj) posudzuje vzťah IT zariadenia 

k životnému prostrediu a zdraviu používateľa. 12 

 Fair Trade Federation (FTF) (obr. 11) – je asociácia výrobcov, dovozcov a spotrebiteľov, ktorej primárnym cieľom 
je podpora znevýhodnených výrobcov z rozvojových krajín s dôrazom na sociálnu spravodlivosť, environmentálne 

správanie a ekonomické zabezpečenie. 13 

                                                        
10 Energy Star. [on-line] [cit. 2009-10-06 ] Available on-URL: <www.eu-energystar.org/en> 
11 FSC. [on-line]  [cit. 2009-10-11] Available on-URL: <www.fsc-info.org> 
12 FSC. [on-line]  [cit. 2009-10-11] Available on-URL: <www.fsc-info.org> 
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Obr. 9 Medzinárodný systém 
certifikácie lesov 

Obr. 10 Certifikát organizácie TCO Obr. 11 Fair Trade Federation 
 

 

Označovanie produktov a zelený marketing 
Moderný marketingový prístup k riadeniu firiem s orientáciou na trh má podstatne kratšiu históriu ako tovarová forma 

výroby a peňažná forma výmeny výsledkov výroby deľbou práce oddelených ľudských činností. Zatiaľ čo tovarovo-peňažné 

vzťahy siahajú hlboko do histórie k počiatkom kultúrno-civilizačného rozvoja, nástup marketingu začína na konci 
devätnásteho storočia. V priebehu vývoja sa pojem „marketing“ stal trvalou súčasťou kategoriálneho aparátu popisujúceho 
moderné trhové hospodárstvo. V praxi sa stal uceleným systémom riadenia jednotlivých podnikateľských i 
nepodnikateľských subjektov trhu v priereze odvetví a sfér materiálnej i nemateriálnej činnosti. Platí to predovšetkým o 
vyspelých ekonomikách, kde marketing prenikol do riadiacich procesov najskôr, najintenzívnejšie a najhlbšie. V tomto 
prostredí sa už od začiatku 80. rokov uplynulého storočia udomácnili také heslá, myšlienky a procesy, ako marketingový 
prieskum trhu, marketingové zásady organizácie a riadenia, využívanie marketingových prístupov k produkcii a obchodu 
vôbec, presadzovanie výrobkov a služieb pomocou marketingu. 14 
Vo všeobecnosti možno pod pojmom značka rozumieť viditeľný alebo inak vnímateľný poznávací znak. Značkou môže byť 

meno, logo alebo iné znaky, značka môže byť vizuálna alebo zvuková. Značka môže prislúchať jednému produktu, skupine 
produktov alebo celému sortimentu. 15 
Myšlienka označiť výrobok, ktorý poškodzuje životné prostredie menej ako jeho substituenti, má podobné korene ako tzv. 
zelený marketing. 
Zelený marketing sa začal uplatňovať v Európe začiatkom 80-tych rokov 20. Storočia, vznikom tzv. environmentálne 
vhodných alebo prijateľných výrobkov na trhu. Začalo sa s produkciou výrobkov, ktoré sú environmentálne bezpečnejšie, 
obalov, ktoré sú recyklovateľné a biodegradovateľné, pri účinnejšej kontrole znečistenia a energeticky úspornejších 
prevádzkových podmienkach. 

Zelený marketing vychádza zo základnej myšlienky spoločenskej marketingovej koncepcie, ktorú P. Kotler charakterizuje 
ako určenie potrieb, želaní a záujmov cieľových trhov a ich uspokojenie účinnejšie a efektívnejšie ako konkurencia a to 
spôsobom, ktorý bude zachovávať alebo zvyšovať blahobyt spotrebiteľov a spoločnosti. 16 
Cieľom marketingového systému je maximalizovanie kvality života, a s tou priamo súvisí aj kvalita životného prostredia.17 
Spotrebitelia často neveria reklame. Nezávislá informácia od vládnych agentúr alebo mimovládnych organizácií skôr získa 
dôveru zákazníkov ako reklama. 
Motívy pre zavedenie zeleného marketingu sú späté s imidžom resp. reputáciou organizácie a procesom tvorby hodnôt.  
Za hlavné motivačné faktory možno považovať:  

 Organizácie, ktoré dbajú o ochranu životného prostredia majú lojálnejších zákazníkov. Ľudia si vyberajú produkty, 
ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju kvôli emocionálnym alebo etickým dôvodom. Voľba založená na tomto 
základe je trvalejšia ako voľba založená na cene. 

 Štúdie poukazujú, že reputácia sa významne podieľa na celkovej hodnote organizácie. Niekoľko číselných údajov 
na ilustráciu: 

o 60% zlepšenia reputácie znamená zvýšenie hodnoty akcií o 7%, 
o približne 40% trhovej hodnoty organizácie je spojených s jej reputáciou, 
o  kríza v reputácii vedie  štatisticky k zníženiu hodnoty akcií o 8%.  18 

 Spotrebitelia chcú mať pri nakupovaní dobrý pocit. Ale taktiež požadujú výhody a chcú byť oslovení osobne. Toto 

je jeden z dôvodov, prečo sa organické potraviny dobre predávajú aj napriek vyšším cenám. Spotrebiteľovi to dáva 
pocit, že výrobca sa stará o ich zdravie. 

 Produkty, ktoré prispievajú k trvalej udržateľnosti majú obrovský rastový potenciál. Je preto výzvou vyrábať 

produkty, ktoré spustia environmentálne uvedomenie spotrebiteľov. Ak sa to podarí, nový produkt je viac než len 
technické alebo kozmetické zlepšenie existujúceho produktu, a bude tiež obtiažnejšie pre konkurenciu to 
odkopírovať.   

                                                                                                                                                                             
13 Fair Trade Federation. [on-line]  [cit. 2009-10-07] Available on-URL: <www.fairtradefederation.org> 
14 KORAUŠ, Anton. Finančný marketing. Bratislava : Sprint dva, 2011. 536 s. [26,8 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-
31-2. 
15 RUSKO, M. - KUCHÁRIKOVÁ, E. - DUCHOŇ, M.: Ekolabelingová internetová stránka. In:Environmentálne 
inžinierstvo a manažérstvo. 4.medzinárodná konferencia EIaM 2007, Herľany 22.-24.10.2007 (2007).  ISBN 978-80-8073-
894-5, s. 154-161 
16 KOTLER, P.: Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, Englewood Cliffs, NJ: Prentice 
Hall, 7th edn, 1991 
17 JACINTO, D. – SAKÁL, P.: Marketingové nástroje environmentálnej politiky podniku, SP Synergia, Trnava, 2009, ISBN 
978-80-89291-22-9 
18 MULDER, K.: Sustainable development for engineers. Delf University of Technology, The Netherlands, Greenleaf 

Publishing, 2006, ISBN 1-874719-19-5 
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ZÁVER 
 
V posledných rokoch venuje problematike bezpečnosti a ochrane životného prostredia zvýšená pozornosť. Základným 
problémom je zhoršenie stavu životného prostredia ako dôsledku socio-ekonomických aktivít spojených s vedecko-
technickou revolúciou a s ňou spätého ekonomického rastu. Prejavom ekonomického rastu je okrem iného masová produkcia 

rôznych druhov odpadov. Tieto dopady ekonomickej činnosti začali narúšať životné prostredie, čo malo okrem iného 
negatívny dosah na zdravotný stav obyvateľstva. 
Významným motivačným nástrojom na elimináciu rizík sa stalo označovanie v oblasti kvality, bezpečnosti a environmentu. 
Environmentálne hodnotenie a označovanie produktov vytvára na trhu konkurenčnú výhodu pre environmentálne vhodné 
produkty, nesúce značku príslušnej ekolabelingovej schémy. 
Zverejňovaním dôvodov výberu výrobkov nesúcich značku environmentálne vhodného produktu je možné nenásilne a tiež 
pomerne rýchlo informovať  spotrebiteľov o pozitívnom prístupe výrobcov a dovozcov k riešeniu environmentálnych 
problémov, ale aj o škodlivých vplyvoch rôznych látok a procesov na životné prostredie, a tým všeobecne zvyšovať úroveň 

znalostí obyvateľstva o problematike ochrany životného prostredia a prospešnosti nákupu a používania environmentálne 
vhodných produktov.  
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