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ABSTRAKT 
Snahou modernej technológie je vyrábať s najlepším využitím surovín, pracovných síl a prostriedkov 

a rýchleho obratu kapitálu, s minimálnymi bezpečnostnými a environmentálnymi rizikami, zároveň čo 

najlacnejšie a dosiahnuť pritom dokonalý výrobok. Pri výbere technológie je potrebné identifikovať 
špecifické environmentálne požiadavky. Tieto požiadavky  sa v jednotlivých krajinách často odlišujú. 

Rozdielne podmienky vedú k rozdielnemu dôrazu pri regulovaní environmentálnych vplyvov. 

Technológiu môžeme posudzovať z viacerých hľadísk, napríklad technického, ekonomického, 

senzorického, vyrobených výrobkov (ich kvality, environmentálnej vhodnosti), vplyvu na životné 
prostredie, energetickej náročnosti, spotreby surovín, dostupnosti v danom regióne, resp. krajine 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  environment, technológia 
 

ABSTRACT 

The aim of modern technology is to produce with the best use of raw materials, manpower and 
resources and fast capital turnover, with minimum safety and environmental risks, at the same time as 

cheap as possible while achieving a perfect product. When selecting technology, it is necessary to 

identify specific environmental requirements. These requirements often differ from country to country. 

Different conditions lead to different emphasis in the regulation of environmental impacts. Technology 
can be assessed from several points of view, such as technical, economical, sensory, manufactured 

products (their quality, environmental suitability), environmental impact, energy intensity, raw 

material consumption, availability in the region, or country. 
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Úvod 

 
Pri zavádzaní technológií do prevádzkových podmienok sú okrem technických faktorov, veľmi 

dôležité sociálne a ekonomické faktory, ktoré závisia od konkrétnej situácie. Z tohto pohľadu je 

environmentálne vhodná technológia (Environmental Sound Technologies - EST) taká technológia, 
ktorá nie je iba prijateľná z hľadiska ochrany životného prostredia, ale taktiež ekonomicky 

realizovateľná a sociálne akceptovateľná. Uplatnenie takýchto technológii prispieva k  udržateľnému 

rozvoju spoločnosti.  
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Výkon realizovanej technológie môže kolísať a závisieť od miestnej úrovne odbornej znalosti 

a výchovy pracovníkov, ako aj od pracovných podmienok, infraštruktúry a iných sociálnych 
a kultúrnych odlišností. Podobne sa môžu líšiť aj dopady na prírodné zdroje a populáciu 

1
.  

 

Nedodržiavanie technologickej disciplíny, absencia permanentnej kontroly a údržby technologického 
procesu, môžu aj najlepšiu EST, pri posudzovaní jej vplyvu na životné prostredie, degradovať na 

nevyhovujúcu z hľadiska  jej prevádzkovania. 

 

Proenvironmentálne orientované technológie 

 

Environmentálne technológie poskytujú riešenia na zníženie materiálnych vstupov, zníženie spotreby 

energie a emisií, obnovenie cenných vedľajších produktov a minimalizáciu problémov s likvidáciou 
odpadu. Umožňujú zvýšenie ekologickej účinnosti, inými slovami, „dostať viac za menej“, podporujú 

používanie systémov environmentálneho riadenia a umožňujú čistejšie výrobné postupy. Zákazníci a 

investori musia presnejšie poznať výkon a environmentálne výhody rôznych technológií, aby mohli 
zakúpiť a financovať produkty s istotou, ktorá je na trhu stále ešte novinkou. 

2
 

Európska komisia prijala 28. januára 2004 Akčný plán na zlepšenie vývoja a širokého používania 

environmentálnych technológií. Tento dokument bol následne potvrdený na zasadnutí Európskej rady 

25.- 26. marca 2004.  
 

Akčný plán pre environmentálne technológie - ETAP, definuje environmentálne technológie ako 

všetky technológie, ktorých použitie je menej škodlivé pre životné prostredie ako využívanie 
relevantných alternatívnych technológií, t.j.  

 koncové technológie na znižovanie znečisťovania (napr. znižovanie znečisťovania ovzdušia, 

odpadové hospodárstvo)  

 výrobky a služby, ktoré menej zaťažujú životné prostredie a menej intenzívne využívajú 

prírodné zdroje (napr. palivové články)  

 spôsoby efektívnejšieho využívania zdrojov (napr. zásobovanie vodou, technológie, ktoré 

šetria energiu)  

 

V rámci podpory akčného plánu environmentálnych technológií EEA sa zapája do nasledujúcich 

činností 

 Na podporu akčného plánu ETAP zbiera agentúra EEA informácie o prekážkach, ktoré brzdia 

širšie využívanie informačných technológií, akými sú dotácie poškodzujúce životné 

prostredie. Toto úsilie vyústilo do vypracovania komentovaného zoznamu dotácií a pravidiel, 

ktorý bol pripravený čiastočne na základe zistení organizácie OECD.
3
 

 Agentúra EEA poskytuje podporu vytvárania znalostí o „mäkkých“ technológiách, ktorá 

pozostáva najmä z informácií o metódach, systémoch a osvedčených postupoch, s cieľom 

systematickejšie riešiť environmentálnu problematiku v organizáciách, napr. systém ochrany 

životného prostredia a ekologických auditov (EMAS). 
4
 

 

Portál environmentálnych technológií poskytuje informácie o „tvrdých“ technológiách, akými sú 

fyzické zariadenia a prístroje, ktoré ponúkajú rôzne výrobné alebo transformačné funkcie.  
5
 

 Atlas environmentálnych technológií je zameraný na poskytovanie pomoci súkromným 

spoločnostiam, ako aj organizáciám a verejným orgánom, ktoré potrebujú nájsť zdroje nových 
environmentálnych technológií v Európe, a to tak, že poskytuje údaje o sídle spoločností a 

                                                        
1 KREČMEROVÁ,T. - RUSKO,M., 2004. Posudzovanie technológií z environmentálneho hľadiska. In RUSKO, M., 

BALOG, K. [Eds.] Manažérstvo životného prostredia III., zborník z konferencie v  2003. Trnava, ISBN 80-227-2005-4 
2 Informácie o environmentálnej technológii. - [on-line] Available on - URL:  

http://www.eea.europa.eu/sk/themes/technology/about< 
3 Resource - [on-line] Available on - URL: > http://technologies.ew.eea.europa.eu/resources/obstacles 
4 Management Concepts. [on-line] Available on - URL:  http://ew.eea.europa.eu/ManagementConcepts 
5 Technologies. - [on-line] Available on - URL: > http://technologies.ew.eea.europa.eu/ 
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informácie o spoločnostiach, znalostných strediskách a najdôležitejších technologických 

prostriedkoch. Atlas prispieva aj k aktivite 4 akčného plánu ETAP týkajúcej sa rozvoja 
existujúcich adresárov a databáz environmentálnych technológií. 

6
 

 Vypracúvajú sa aj ukazovatele na analýzu rastu ekologických inovácií a vývoja reakcií na 

environmentálne technológie.
7
 

 
Zlepšovanie energetickej účinnosti je jedným z najjednoduchších spôsobov ako znížiť emisie 

skleníkových plynov a zvýšiť trvalú udržateľnosť a bezpečnosť energetických zásob. Energetická 

účinnosť podporuje rozvoj hospodárstva, tvorbu pracovných miest a znižuje výdavky na energiu v 

domácnostiach a podnikoch. EÚ pracuje na vývoji energeticky účinných technológií, produktov a 
služieb v oblastiach, kde je najväčší priestor na šetrenie energií. Ich spotreba energie by sa mohla 

znížiť až na tretinu. EÚ preto prijala opatrenia, ktoré zabezpečujú, aby sa na životné prostredie 

myslelo už pri samotnom návrhu budov a aby sa využívali úspornejšie systémy osvetlenia, 
vykurovania, klimatizácie a ohrevu vody. Doprava má 26 % podiel na celkovej spotrebe EÚ. Od roku 

2012 by mali všetky nové autá vypúšťať do ovzdušia maximálne 120 g CO2 na km. Jasné označenie 

by sa malo postarať o propagáciu energeticky úsporných vozidiel. EÚ bude podporovať aj alternatívne 
spôsoby cestovania, ako sú verejná hromadná doprava či nemotorizované druhy dopravy a prácu z 

domu. 

 

EÚ hodnotila energetickú hospodárnosť výrobkov a s cieľom jej zlepšenia sa rozhodla uplatňovať 
štandardy environmentálneho dizajnu na isté kategórie výrobkov, ako sú bojlery, televízie a 

osvetlenie. Jedným zo spôsobov podpory environmentálneho nakupovania je označovanie. 

Environmentálna značka (napr. energetické štítky) spotrebiteľom pomáha pri výbere výrobkov a 
služieb, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu a šetria najviac energie. 

 

Výber technológií z pohľadu ochrany životného prostredia a bezpečnosti 

 

Green solutions (zelené riešenia) sú technológie, metódy a postupy, používané podnikmi a 

organizáciami smerujúcimi k obmedzovaniu alebo riešeniu environmentálnych problémov. Zelené 

riešenia sú reakciou na rastúce problémy so životným prostredím v dôsledku ľudskej činnosti. Tieto 
zelené riešenie sa môžu týkať činnosti alebo iniciatív jednotlivcov a podnikov s cieľom zmierniť 

rastúce environmentálne problémy. 
8
 

 
Pri zavádzaní technológií do prevádzkových podmienok sú okrem technických faktorov, veľmi 

dôležité sociálne a ekonomické faktory, ktoré závisia od konkrétnej situácie. Z tohto pohľadu je 

environmentálne vhodná technológia (Environmental Sound Technologies - EST) taká technológia, 

ktorá nie je iba prijateľná z hľadiska ochrany životného prostredia, ale taktiež ekonomicky 
realizovateľná a sociálne akceptovateľná. Uplatnenie takýchto technológii prispieva k  udržateľnému 

rozvoju spoločnosti. Výkon realizovanej technológie môže kolísať a závisieť od miestnej úrovne 

odbornej znalosti a výchovy pracovníkov, ako aj od pracovných podmienok, infraštruktúry a iných 
sociálnych a kultúrnych odlišností. Podobne sa môžu líšiť aj dopady na prírodné zdroje a populáciu 

9
. 

Nedodržiavanie technologickej disciplíny, absencia permanentnej kontroly a údržby technologického 

procesu, môžu aj najlepšiu EST, pri posudzovaní jej vplyvu na životné prostredie, degradovať na 
nevyhovujúcu z hľadiska  jej prevádzkovania. 

 

                                                        
6 Technologies - atlas. - [on-line] Available on - URL: > http://technologies.ew.eea.europa.eu/atlas_map 
7  Podpora environmentálnych technológií. - [on-line] Available on - URL: 

>http://www.eea.europa.eu/sk/themes/technology/eea-activities <  
8  Zwanenburg, B. (2001) Enzymes in Action: Green Solutions for Chemical Problems, Kluwer Academic Publishers 
9  KREČMEROVÁ,T. - RUSKO,M., 2004. Posudzovanie technológií z environmentálneho hľadiska. In RUSKO, M., 

BALOG, K. [Eds.] Manažérstvo životného prostredia III., zborník z konferencie v  2003. Trnava, ISBN 80-227-2005-4 
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Pri výbere technológie je potrebné identifikovať špecifické environmentálne požiadavky. Tieto 

požiadavky  sa v jednotlivých krajinách často odlišujú. Rozdielne podmienky vedú k rozdielnemu 
dôrazu pri regulovaní environmentálnych vplyvov 

10
.  

 

Technológiu môžeme posudzovať z viacerých hľadísk, napríklad technického, ekonomického, 
senzorického, vyrobených výrobkov (ich kvality, environmentálnej vhodnosti), vplyvu na životné 

prostredie, energetickej náročnosti, spotreby surovín, dostupnosti v danom regióne, resp. krajine 

(doplnené podľa 
11

). 

 
Z environmentálneho hľadiska môžeme technológiu posudzovať podľa toho, či je prioritne zameraná 

na 
12, 13:

 

 prevenciu produkcie polutantov (sekundárnych výstupov) počas výrobného cyklu, 

 redukciu produkovaných polutantov z výroby do prostredia, t. j. koncová technológia (EOP - 

„end-of-pipe“), 

 produkciu environmentálne vhodných výrobkov, biofunkčných, resp. biokompatibilných 

biomateriálov, 

 environmentálne prijateľnú spotrebu surovín nielen z pohľadu množstva, ale tiež z pohľadu 

čerpania primárnych, resp. sekundárnych, obnoviteľných, resp. neobnoviteľných prírodných 

zdrojov. 
 

Pri hodnotení životného cyklu technologického zariadenia je potrebné  posudzovať environmentálne 

súvislosti vo fáze 
14:

 

 vývoja, 

 výstavby, 

 prevádzky alebo využívania a to oddelene pri: 

o bežnej prevádzke, 
o potenciálnej havárii alebo porušení technologickej disciplíny, 

 ukončenia technickej, morálnej alebo ekonomickej životnosti. 

 

Významným krokom súvisiacim so zavádzaním EST je vypracovanie metodiky porovnávania 
niekoľkých technologických procesov určených na výrobu výrobkov s porovnateľnými kvalitatívnymi 

parametrami (substituenti) z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie. Porovnávanie by malo viesť 

k jednoznačnému rozhodnutiu, ktorý z možných alternatívnych procesov by sa mal preferovať 
vzhľadom na svoje technologické, ekonomické, environmentálne a sociálne charakteristiky.  

 

Environmentálne hodnotenie technológie je procedúra, ktorá zjednodušuje pochopenie 

pravdepodobných dopadov používania nových alebo modifikovaných technológií priemyslom, 
samosprávou, krajinou alebo spoločnosťou. Hodnotenie technológie sa stalo zdrojom na zaobstaranie 

informácií pre všetkých účastníkov zainteresovaných do technologického vývoja. 
15

 

 

                                                        
10 UNEP , Transfer technology. 2003, 49 s. 
11 RUIZ, J.M. - KOLLÁR, V. - BROKEŠ, P.,  Priemyselné technológie (Kvalita a životné prostredie). Bratislava, 194 s., 

ISBN 80-968449-0-3, s.81 
12 Analysis reported in Ecotec, 2002 
13 MILLER, D.,1997. Green Technology Trends. The Changing Context of the Environmental Technology Industry. In 

SAYLER, G., S., SANSEVERINO, J., DAVIS, K., L.[Eds.] Biotechnology in the Sustainable Environment. Environmental 
Science Research, Volume 54, New York: Plenum Press, 389 s., ISBN 0-306-45717-2, s.5-12 

14 HRÁDOCKÝ, L. - BADIDA, M. - MAJERNÍK, M., 1994. Ekologizácia výrobkov a výrob. Košice: KAVS SjF TU, 
1.slovenské vydanie, 63 s. [s.5] 

15 RUSKO, M., 2008. Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo. - Bratislava: VeV et Strix, Edícia EV-7, Tretie vydanie,  
ISBN 978-80-89281-37-4, 389 s.   
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Významnú úlohu pri podpore zavádzania a šírení informácií o EST zohráva IETC (International 

Environmental Technology Centre). 
16  

V praxi sa uplatňuje Informačný systém o environmentálne vhodných technológiách - ESTIS 

(Environmentaly Sound Technology Information System) 
17.

 

 
 

Proenvironmentálne orientované technológie a inovačné stratégie 

 

Pojem environmentálna inovácia alebo "eko-inovácia" nie je nový a stále prebieha akademická debata 
o tom  čo vlastne znamená.  

Termín eko-inovácia používa od roku 1990 Claude R. Fussler bývalý viceprezident DOW-Europe a 

WBCSD. Napriek tomu, že sa nestal main-streamovým konceptom v jeho raných rokoch, Fussler & 
James (1996) zaviedli pojem eko-inovácia sprevádzaný sadou praktických nástrojov pre firmy na jeho 

dosiahnutie. 
18

  Vytvorili kompas eko-efektívnosti na základe šiestich stratégií vzhľadom na úspech jej 

vykonávania v spoločnosti DuPont.  Autori označujú eko-inovácie ako "nové produkty a procesy 
vytvárajúce hodnotu pre podniky a klientov a znižovanie (negatívnych) vplyvov na životné 

prostredie".  

V ďalšom článku Peter James uvádza ekoinováciu ako "nové produkty a procesy, ktoré poskytujú 

zákaznícku a obchodnú hodnotu, ale výrazne znižujú vplyv na životné prostredie". 
19

 
K dnešnému dňu stále existuje nepreberné množstvo definícií v literatúre a politike životného 

prostredia. 
20

 

V súčasnosti Európska Komisia a Európsky parlament realizovali odborné poradenstvo pre riešenie 
definičných problémov eko-inovácie, napr. v projekte "Measuring eco-innovation". 

21
  

Vzniklo veľké množstvo konceptov slúžiacich na popísanie používania technológií súvisiacich so 

zlepšením environmentálneho správania sa firiem/podnikov. 
22

 
Rôzni autori uznali potrebu poskytnúť operatívnu definíciu environmentálnej inovácie, pretože takýto 

typ inovácie sa odlišuje od všeobecného pojmu inovácie, ktorý navrhol manuál z Oslo. 
23

 

Podobný prípad sa vyskytol pri definovaní "eko-inovatívnej" firmy, pretože motivácia a riadiace 

programy pre environmentálne inovácie môžu byť odlišné od celkových inovácií.  V praxi sa 
používajú viaceré definície. 

24
  

Všeobecne sa používa pojem environmentálnej inovácie stanovený Arundel, Kemp et al. 
25

 : 

"pozostáva z nových a modifikovaných procesov, zariadení, výrobkov, techník a systémov riadenia, 
ktoré predchádzajú alebo znižujú škodlivé dopady“.  

Značná časť environmentálnych inovácií vychádza z jednoduchého prijatia novej technológie, hoci 

firmy môžu prispôsobiť technológiu na ich svoje vlastné výrobné postupy. Menšia časť 

environmentálnej inovácie vychádza pravdepodobne z vlastnej tvorivej činnosti firmy. V niektorých 

                                                        
16 IETC, dostupné na internete: http://www.unep.or.jp/ietc/  
17 ESTIS.Dostupné na internete: http://www.estis.net,  
18 Fussler C., James P. (1996) Driving Eco-Innovation: A Breakthrough Discipline for Innovation and Susta- inability, 

Pitman Publishing, London, 364 
19 James P. 1997: The sustainability circle: a new tool for product development and design, J. Sustain. Prod.Design, no. 2, 52-

57. 
20 Diaz Lopez, Fernando Javier (2008): A  tailored  method  for  eco-innovation  strategies  and  drivers  (in  the South). – 

[on-line] Available on - URL:https://www.researchgate.net/publication/200682357_A_tailored_method_for_eco-
innovation_strategies_and_drivers_in_the_South 

21 Measuring eco-innovation. – [on-line] Available on - URL: http://www.merit.unu.edu/MEI 
22 Skea,  J.  (1995).  Environmental  technology.  Principles  of  Environmental  and  Resource  Economics.  AGuide for 

Students and Decision-Makers Second Edition. H. Folmer and H. Gabel. Cheltenham,Northampton, Edward Elgar: 338-362 
23 Rennings,  K.  (2000).  "Redefining  innovation  --  eco-innovation  research  and  the  contribution  fromecological 

economics." Ecological Economics 32(2): 319-332 
24 Kemp,  R.,  M. Andersen  and M.  Butter  (2004).  Background  report  about strategies  for eco-innovation.Maastrichct, 

VROM, TNO-STB, MERIT, RISO. 
25 Arundel, A.,  R.  Kemp and S.  Parto  (2007). Indicators  for  Environmental Innovation:  What and  How  toMeasure.  

International  Handbook  on  Environment  and  Technology  Management  (ETM).  D.Marinova, D. Annandale and J. 
Phillimore. Cheltenham, Edward Elgar: 324-339 
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prípadoch zníženie environmentálneho dopadu/vplyvu môže byť výhradným účelom environmentálnej 

inovácie. V iných prípadoch environmentálny prínos môže byť náhodným vedľajším produktom iných 
inovačných aktivít... Environmentálna inovácia je "technická", keď zahŕňa nové zariadenie, výrobky a 

výrobné procesy a „organizačná“, keď zahŕňa štrukturálnu zmenu v rámci organizácie v snahe zaviesť 

do inštitúcie nové návyky, rutinu, orientáciu a postupy". 
Z vyššie uvedenej definície eko-inovácie je dôležité si uvedomiť, že kľúčový aspekt súvisí s 

uplatňovaním vedomostí. Toto poznanie sa môže uplatniť na technické, organizačné alebo riadiace 

oblasti s cieľom znížiť poškodenie životného prostredia. Navyše zámernosť, efekty a druh inovácie je 

zaznamenaný vo všetkých definíciách eko-inovácie. Jej vývoj môže byť vedený kombináciou 
faktorov, ktoré sa líšia od ochrany životného prostredia, ale majú nakoniec pozitívny vplyv na 

environmentálnu výkonnosť firmy. 
26

  

Okrem toho v závislosti od technologickej úrovne a vyspelosti firmy a sektora, niektoré 
environmentálne inovácie nemusia byť nové pre svet a trhy, ale môžu byť nové pre firmu. Inými 

slovami majú rôzne stupne novosti. Týmto spôsobom, postupné zavádzanie akéhokoľvek typu 

inovácie by pomohlo firme pri rozvoji vyšších kompetencií a schopností, pretože zahŕňa vzdelávanie a 
procesy vytvárania vedomostí; čo je aspekt, ktorý bol podrobnejšie analyzovaný v literatúre o 

technologických kapacitách v rozvojových krajinách. 
27

, 
28

  

Je dôležité si uvedomiť, že niektoré zo súčasných problémov tejto definície vyplývajú z konfúznej 

jasnosti dichotómie medzi zámernosťou a efektmi eko-inovácií. Pri rozhodovaní v praxi, ktoré 
inovácie znižujú environmentálne dopady, nastáva problém vyvolaný zameraním sa na efekty/účinky 

ekologických inovácií. 
29

  

Ďalší problém prichádza so zámernosťou eko-inovácií; neúmyselné eko-inovácie nemusia byť blízko k 
trhu, pretože to môžu pochádzať z iných motivácií ako sú komercializácia alebo ochrana životného 

prostredia (t. j. efektívnosť produktov a procesov). Tieto aspekty by mal byť zreteľne prítomné v 

ďalšom výskume. 
Problematike eko-inovácií sa v poslednom období venovalo viacero autorov, napr. Li  Zejian

 30
, 

Coenen
 
 et al. 

31
, Diaz Lopez  & Montalvo 

32
, Rennigs

 
 et al.

33
, Bartoszczuk

 
 
34

.  

Štúdie v tejto oblasti uznali potrebu vytvoriť systémové informácie o tom, čo vedie firmy inovovať 

s pozitívnymi  prínosmi pre životné prostredie. 
35

 Existuje zvýšená potreba pochopiť tie hnacie sily pre 
environmentálne inovácie (eko-inovácie).

 36
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Diaz Lopez  na rozdiel od predchádzajúcich štúdií, hlavnú metodickú tézu týkajúcu sa zostavenia eko-

inovačných ukazovateľov založil na predpoklade, že je možné identifikovať rôzne úrovne eko-
inovácie. V tejto súvislosti sa zameral na predstavenie troch kvalitatívnych eko-inovačných 

ukazovateľov postavených na kvantitatívnych metódach (RCC, BEH, EI), ktoré môžu byť použité na 

meranie rôznych úrovní eko-inovatívnosti alebo strategického nastavenia firiem. 
37

 

 

 

ZÁVER 

 
Značná časť environmentálnych inovácií vychádza z jednoduchého prijatia novej technológie, hoci 

firmy môžu prispôsobiť technológiu na ich svoje vlastné výrobné postupy. Menšia časť 

environmentálnej inovácie vychádza z vlastnej tvorivej činnosti firmy. Environmentálne hodnotenie 
technológie je procedúra, ktorá zjednodušuje pochopenie pravdepodobných dopadov používania 

nových alebo modifikovaných technológií priemyslom, samosprávou, krajinou alebo spoločnosťou. 

Hodnotenie technológie sa stalo zdrojom na zaobstaranie informácií pre všetkých účastníkov 
zainteresovaných do technologického vývoja. Terminológia v oblasti proenvironmentálne 

orientovaných technológií je diskutovanou témou a viacerí autori prinášajú špecifické pohľady na 

predmetnú problematiku. 
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