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Abstrakt  

Zelené verejné obstarávanie (Green Public Procurement) resp. zelené nakupovanie (Green 

Purchasing) je pomerne novým  nástrojom environmentálnej politiky. Je prioritne určené štátnym a 

verejným inštitúciám, avšak výhody z uplatňovania jeho princípov môžu čerpať aj podniky 

v súkromnom sektore. Cieľom predloženého príspevku je analýza stavu informovanosti malých a 

stredných podnikov (MSP) na Slovensku o zelenom nakupovaní a stav využitia tohto nástroja pri 

nakupovaní tovarov a služieb so zameraním na spotrebu energie. 
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Úvod 

Tak ako všetky členské štáty Európskej únie, aj Slovensko sa snaží uplatňovať princípy Zeleného 

verejného obstarávania (Green Public Procurement) resp. zeleného nakupovania (Green Purchasing). 

Ide o iniciatívu, ktorá umožňuje organizáciám integrovať environmentálne požiadavky do procesu 

obstarávania tovarov a služieb a tým aj znižovať negatívne vplyvy na životné prostredie. [6] GPP resp. 

GP možno považovať za inteligentné obstarávanie, t.j. účinnosť verejného obstarávania sa zvyšuje 

a zároveň sa využíva sila verejného trhu na podnietenie hlavných prínosov pre životné prostredie na 

lokálnej i medzinárodnej úrovni. Výhody z uplatňovania tohto nástroja sú pritom veľmi rôznorodé 

a okrem výhod spojených s ochranou životného prostredia je možné špecifikovať množstvo výhod aj 

pre súkromné podniky napr. vo forme zníženia nákladov na zaobchádzanie s nebezpečnými odpadmi a 

na ich zneškodňovanie; šetrenie finančných prostriedkov úsporou energií, vody, paliva a iných 

zdrojov, znižovanie rizika nehôd pri práci, a tým znižovanie zdravotných nákladov; zlepšovanie 

dobrého mena podniku a vyššia konkurencieschopnosť na trhu a pod. 

 

Materiál a metódy 

Zelené nakupovanie 

Zelené nakupovanie (Green purchasing) často nazývané aj environmentálne vhodné nakupovanie 

(environmentally preferable purchasing) predstavuje taký spôsob nakupovania, s pomocou  ktorého 

nakupujú verejné i súkromné inštitúcie tovar a služby s čo najnižším negatívnym vplyvom na životné 

prostredie a nahrádzajú tak  tovary alebo služby, ktoré by boli štandardne nakúpené na vykonávanie  

rovnakej funkcie ale s horším dopadom na životné prostredie [8]. 

Podľa Českej informačnej agentúry životného prostredia zelené nakupovanie znamená brať ohľad 

na dôsledky, ktoré môže spôsobiť používanie určitých výrobkov a služieb na životné prostredie 

a taktiež dbať na zdravotnú nezávadnosť produktov. [3] Uprednostňuje sa výber produktov, ktorých 

negatívny dopad na životné prostredie a zdravie v celom ich životnom cykle je čo najnižší. Cieľom je 

výber čo najviac ekologicky šetrnejších variantov produktov a služieb, ktoré organizácie k svojej 

prevádzke potrebujú. Dôležitým kritériom pre výber sú napríklad materiálová a energetická 

nenáročnosť výroby, recyklovateľnosť, zdravotná nezávadnosť, biologická odbúrateľnosť, transportná 

vzdialenosť od výrobcu k spotrebiteľovi a pod. 
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Zelené verejné obstarávanie 

Zelené verejné obstarávanie (Green Public Procurement) alebo tiež nazývané udržateľné verejné 

obstarávanie (Sustainable Public Procurement) predstavuje zelené nakupovanie na úrovni verejnej 

správy. Kúpna sila orgánov verejnej správy má do značnej miery vplyv na zlepšovanie postavenia 

environmentálne vhodných  produktov. Tieto orgány vynakladajú na nákup v priemere 16-18% HDP 

Európskej únie [4], pričom niektoré zdroje uvádzajú až 30% HDP [10]. Verejná správa má významnú 

úlohu a napomáha šíriť udržateľný model spotreby a výroby. Európske krajiny začali využívať zelené 

nakupovanie už od 80. rokov 20. storočia. Potrebné zmeny prístupu k životnému prostrediu 

(klimatické zmeny, vyčerpávanie prírodných zdrojov) nie je možné dosiahnuť bez zmien správania sa 

verejnej správy a ďalších verejných organizácií a inštitúcií. Významným nástrojom, ktorý by mal 

podporiť zelené nakupovanie spotrebiteľov je teda zelené verejné obstarávanie. [5], [2] 

GPP v SR je vymedzené a presadzované zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní [11], 

do ktorého boli implementované európske smernice o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a znení zákona č. 282/2006 Z.z., zákona č.102/2007 Z.z. a zákona č. 232/2008 

Z.z.. 

Podporou a implementáciou GPP v praxi sa zaoberá aj národný akčný plán pre GPP v SR [7]. Je to 

plán pre uplatnenie GPP v SR, ktorý vychádza zo strategických medzinárodných dokumentov. Bol 

prerokovaný vládou SR dňa 18. januára 2012 a schválený uznesením č.22. Aktivity uvedené v NAP 

GPP II sa budú realizovať v SR v období rokov 2011 – 2015. 

 

Spotreba energie v intenciách GPP / GP 

Spotreba energie v Európskej únii podľa správy Spoločného výskumného centra  

Európskej komisie rastie. Napriek rade opatrení prijatých inštitúciami EÚ aj jednotlivými  

členskými štátmi, ktorá mala obmedziť spotrebu energie a s ňou spojené vypúšťanie CO,  

vzrástla spotreba energie v rezidenčnom sektore medzi rokmi 1999 a 2004 o 10,8.  

Správa ďalej ukazuje, že spotreba energie terciéru vzrástla ešte viac, t.j. o 15,8%, zatiaľ čo výnosy 

industriálnej spotreby zostali na úrovni 9,5%. 

Spotreba elektrickej energie sa z roka na rok zvyšuje aj na Slovensku - je to v priemere nárast 

o 0,66% ročne. Preto je potrebné, aby podniky pristupovali zodpovedne k znižovaniu spotreby 

elektrickej energie. Na to je vhodné vykonanie energetického auditu a iných opatrení, ktoré súvisia 

s vykurovaním, osvetlením a elektroinštaláciou. 

 

Zásady zeleného nakupovania pre skupinu spotreba energie: 

- hlavnou environmentálnou charakteristikou pre zelené verejné obstarávanie je zabezpečiť 

50 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie alebo z vysokoúčinnej 

kogenerácie. 

 

Vykurovanie 

- zabezpečiť regulované vykurovacie systémy, teplomery, vlhkomery do každej miestnosti 

(odporúčaná teplota v miestnosti je 22 °C, na chodbách 16 – 18 °C a vlhkosť 45 – 65%), 

- vykurovanie len tých miestností, ktoré sa využívajú a počas doby ich využívania, ostatný 

čas je postačujúce temperovanie, 

- izolovať steny a na stavbu používať stavebné materiály ako drevo, murivo, železo, betón 

a trvalo udržateľné stavebné materiály, izolovať strechu, podlahy, vymeniť okná (dvojité 

až trojité sklo s dreveným rámom) a správne rozmiestniť nábytok a iné zariadenia, 

- správny spôsob vetrania, v zime vetrať rýchlo a intenzívne. 

 

Elektrické spotrebiče 

- kupovať spotrebiče s najvyššou energetickou triedou, pričom A+++ považujeme za 

energeticky najefektívnejšiu, 

- správne rozmiestniť  spotrebiče napríklad chladničku umiestniť do chladného rohu 

miestnosti, 

- používanie dobíjateľných batérií. 
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Osvetlenie 

- vypínať svetlo pri odchode, využívať denné svetlo a využívať úsporné žiarovky.  

 

Kancelárska a výpočtová technika 

- kupovať kancelársku a výpočtovú techniku, ktorá spĺňa minimálne požiadavky 

energetickej efektívnosti, ktoré sú predpísané nariadením EÚ o Energy Star  (nariadenie č. 

106/2008 o programe Spoločenstva na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych 

zariadení). 

 

Hlavným cieľom predloženého príspevku je zistiť stav informovanosti malých a stredných 

podnikov o zelenom nakupovaní a stav využitia tohto nástroja pri nakupovaní tovarov a služieb so 

zameraním na spotrebu energie. K dosiahnutiu tohto cieľa boli použité tieto vedecké metódy: štúdium, 

spracovávanie a analýza domácej a zahraničnej literatúry týkajúcej sa danej témy, dotazníkový 

prieskum, komparácia, indukcia a dedukcia. 

 

Výsledky a diskusia 

GPP je významným dobrovoľným nástrojom environmentálnej politiky, prostredníctvom ktorého 

sa štáty EÚ snažia integrovať environmentálne požiadavky pri nákupe tovarov a služieb a tak znižovať 

negatívne vplyvy na životné prostredie. Na zistenie súčasného stavu v oblasti informovanosti 

podnikov o tomto nástroji a implementácie tohto nástroja v podnikovej praxi sme využili dotazníkový 

prieskum.  

Výskumnú vzorku dotazníkového prieskumu tvorili malé a stredné podniky (MSP) na území 

celého Slovenska. Dotazník bol distribuovaný elektronickou formou. Dotazníkový prieskum bol 

uskutočnený od 1. februára 2013 do 15. marca 2013. Oslovená výskumná vzorka pozostávala 

z malých a stredných podnikov súkromnej sféry, pôsobiacich na území Slovenskej republiky. V 

prieskume bolo celkovo oslovených 1300 podnikov, a to prostredníctvom zaslania dotazníka 

v elektronickej podobe a osobným oslovením s požiadavkou vyplnenia. Na dotazník odpovedalo 240 

podnikov z celej oslovenej vzorky, čo predstavuje 18% návratnosť dotazníkov prieskumu. V ďalšej 

časti tohto príspevku prezentujeme niektoré zistenia dotazníkového prieskumu, týkajúce sa 

uplatňovania zeleného nakupovania v podnikovej praxi na Slovensku so zameraním na spotrebu 

energie. 

 

Miera informovanosti podnikov o zelenom nakupovaní 

Informovanosť o zelenom nakupovaní je základným predpokladom jeho následného efektívneho 

uplatňovania v podnikovej praxi. Z dotazníkového prieskumu vyplýva, že slovenské malé a stredné 

podniky nie sú v dostatočnej miere informované o možnosti využitia nástroja Zelené nakupovanie. Až 

66% podnikov sa podľa prieskumu nikdy nestretlo s pojmom Zelené nakupovanie (obr. 1). Keďže 

informovanosť o možnosti využitia tohto nástroja je nízka, možno konštatovať, že podniky tento 

nástroj nevyužívajú v dostatočnej miere.  

 

Obr. 1 Miera informovanosti o zelenom nakupovaní 

 

Na druhej strane dotazníkový prieskum potvrdil záujem podnikov o bližšie informácie týkajúce sa 

tohto nástroja. Na otázku ohľadne podpory, ktorá by napomohla zvýšeniu uplatňovania zeleného 
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nakupovania v MSP, a tým by sa zvyšoval aj dopyt po environmentálne vhodných produktoch, až 31 

podnikov by privítalo vzdelávanie v tejto oblasti a 22% poradenskú a konzultačnú činnosť. 

 

Skupiny výrobkov najviac využívané pri zelenom nakupovaní 

Spoločností, ktoré uplatňujú zelené nakupovanie sme sa pýtali, pri akej skupine výrobkov 

a služieb uplatňujú tento nástroj. Graf na obrázku 2 dokumentuje, že medzi najčastejšie využívanú 

skupinu výrobkov pri zelenom nakupovaní patrí kancelárska a výpočtová technika (19%) a na druhom 

mieste je spotreba elektrickej energie (14%). Medzi preferované oblasti patrí tiež vnútorné osvetlenie 

(8%), viď obr. 2.  

 

Obr. 2 Využívané skupiny výrobkov pri zelenom nakupovaní 

 

Podľa správy Spoločného výskumného centra Európskej komisie sa kategória kancelárskej 

a výpočtovej techniky s podielom na celkovej spotrebe energie 20 – 40 % stala jednou zo skupín 

s najvyššou spotrebou energie terciéru. 

Taktiež osvetlenie má zásadný vplyv na životné prostredie a ceny energií, v Európe na neho 

pripadá až 14% celkovej spotreby energie. V nerezidenčných budovách spotrebuje osvetlenie 

až 40% elektrickej energie. Úsporné opatrenia v osvetlení predstavujú značný potenciál úspor energie 

a nákladov. Príklady ukazujú, že náklady na elektrinu odoberanie svetelnými zdrojmi môžu byť 

znížené až o 30 - 50%. Investovaním do systémov úsporného osvetlenia možno navyše dosiahnuť až 

pätnásťkrát dlhšiu životnosť zariadenia. Kým environmentálny dopad väčšiny produktov je najväčší 

počas fázy získavania surovín potrebných na ich výrobu, výroby samotnej a likvidácia, svetelné zdroje 

majú najväčší environmentálny dopad vo fáze užívania – ten môže dosiahnuť až 90% v závislosti od 

typu svetelného zdroja. 

V súčasnosti sa rozširuje aj portfólio obnoviteľných zdrojov energie. Je právnou povinnosťou 

poskytovateľov elektrickej energie zahrnúť určitý podiel energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov 

(biomasa, solárna energia, veterná energia, geotermálna energia a pod.).  

Kombinácia zelenej energie s nakupovaním energeticky efektívnych produktov predstavuje nie len 

environmentálne prínosy ako znižovanie produkcie skleníkových plynov či podporu recyklácie. Pre 

podniky je uplatňovanie zeleného nakupovania spojené aj s nie zanedbateľnými sociálnymi vplyvmi 

ako zlepšenie pracovného prostredia, väčšia bezpečnosť zamestnancov ale aj ekonomickými vplyvmi 

vo forme znižovania prevádzkových nákladov, znižovania nákladov na údržbu zariadení, či transferu 

znalostí a technológií.  

 

Záver  
Záverom možno konštatovať, že aj napriek mnohým výhodám spojeným s uplatňovaním princípov 

zeleného verejného obstarávania, resp. zeleného nakupovania je jeho zavádzanie do podnikovej praxe 

na Slovensku  veľmi pomalé. Nákupy pritom majú pomerne veľké zastúpenie na firemných 

výdavkoch. Zameraním týchto výdavkov do nákupu environmentálne vhodnejších produktov by mohli 
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podniky dosiahnuť rozsiahle priame environmentálne prínosy a  napomôcť k tomu, aby sa trh posunul 

smerom k environmentálne vhodným produktom. Zelené nakupovanie môže podnikom pomôcť aj 

v tom, že budú lepšie pripravené na riešenie rastúcich environmentálnych výziev, ako aj na splnenie 

politických a záväzných cieľov v oblasti znižovania emisií CO2, energetickej účinnosti a v iných 

environmentálnych politikách. Na základe výsledkov realizovaného prieskumu možno konštatovať, že 

len malé percento podnikov má informácie o tomto nástroji environmentálnej politiky. 

Environmentálne vhodné produkty sú považované za ekonomicky nákladnejšie ako ich substituenty, 

čo z dlhodobého hľadiska nemusí byť oprávnené. Napr. nákup výrobkov s nízkou spotrebou energie 

alebo vody môže napríklad výrazne napomôcť zníženiu účtov za elektrinu, plyn a vodu. Obmedzenie 

nebezpečných látok v nakupovaných výrobkoch môže znížiť náklady na zneškodnenie. Podniky by 

pritom ocenili podporu zo strany štátu, ktorá by sa mala v prvom rade týkať zvyšovania 

informovanosti prostredníctvom vzdelávania ako aj formou podpory poradenskej a konzultačnej 

činnosti.  

 

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu KEGA 032PU-4/2014 
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