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ABSTRACT  
 
Eco-design, product environmental labeling, product lifecycle assessment, and eco-marketing 
are important tools for environmental policy and environmental management. This article 
describes the use of voluntary tools that predict the future development and enhancement of 
the quality of environmental labeling of indoor and outdoor paints and varnishes. Linking 
environmental issues with the economy and finance is an important area. Increasing burdens 
and environmental degradation can be interpreted as a result of some interference with nature 
and external influences.  
The ecological approach over the last decade has seen a shift from production facilities and 
production processes to final products and their environmental impact during their life cycle, 
such as product environmental performance, eco-design, product-oriented environmental 
management system, sustainability strategy, product management, supply chain management, 
eco-innovation, product life-cycle costs and environmental labeling. 
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ABSTRAKT 
 
Ekologický dizajn, environmentálne označovanie výrobkov, hodnotenie životného cyklu 
produktu a ekologický marketing sú dôležitými nástrojmi environmentálne orientovanej 
politiky a environmentálneho manažmentu. Tento článok popisuje využívanie dobrovoľných 
nástrojov, ktoré predpovedajú budúci vývoj a zvyšovanie kvality environmentálneho 
označovania vnútorných a vonkajších náterových farieb a lakov. Spojenie otázok životného 
prostredia s ekonomikou a financiami je dôležitá oblasť. Rastúce zaťaženie a zhoršovanie 
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životného prostredia možno interpretovať, ako výsledok niektorých zásahov do prírody a 
vonkajších vplyvov.  
Ekologický prístup v poslednom desaťročí zaznamenal prechod pozornosti od výrobných 
zariadení a procesov výroby ku finálnym výrobkom a ich vplyvu na životné prostredie počas 
ich životného cyklu, ako je napríklad ekologická účinnosť výrobku, ekologický dizajn, systém 
environmentálneho manažérstva orientovaný na produkty, stratégie udržateľnosti, riadenie 
produktov, riadenie dodávateľského reťazca, ekologické inovácie, náklady na výrobky počas 
ich životného cyklu a environmentálne označovanie.  
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