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Abstrakt  

V súlade so stratégiou Európa 2020 je aktuálnou prioritou EÚ zabezpečenie udržateľného 

hospodárstva. Stratégia stanovuje ambiciózne ciele a opatrenia v oblasti zmeny klímy a energetickej 

účinnosti. Iniciatíva Zelený akčný plán zdôrazňuje  skutočnosť, že EÚ a členské štáty by mali MSP 

umožniť, aby premenili výzvy v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia na príležitosti. Cieľom 

zeleného akčného plánu je prispieť k opätovnej „zelenej“ industrializácii Európy. Európska rada 

podporuje tento cieľ, v rámci ktorého sa má zvýšiť konkurencieschopnosť MSP a podporovať rozvoj 

environmentálne orientovaných  podnikov vo všetkých európskych regiónoch, a to najmä so zreteľom 

na skutočnosť, že v tejto fáze existujú medzi odvetviami a členskými štátmi značné rozdiely v 

efektívnom využívaní zdrojov. Iniciatíva konkrétne predstavuje sériu nových alebo revidovaných 

opatrení zameraných na MSP navrhovaných na úrovni EÚ. V príspevku je kladený dôraz na 

detailnejšie predstavenie a charakteristiku hlavných stanovených cieľov a súvisiacich opatrení. 

Prioritne sa zameriavame na identifikáciu príležitostí a bariér vyplývajúcich z implementácie Zeleného 

akčného plánu pre MSP na Slovensku.  
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Environmentálne inovácie ako nástroj udržateľného rozvoja 

Samotný koncept environmentálnych inovácií je pomerne „mladý“. Z dôvodov stagnovania 

v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia sa environmentálna agenda stala dôležitou politickou 

témou už v 60-tych rokoch 20. storočia, no v oblasti spoločensko-vedného výskumu, alebo praktickej 

hospodárskej politiky sa problematika environmentálnych inovácií začína dostávať do pozornosti až 

na prelome 20. a 21. storočia. Existuje množstvo definícií environmentálnych inovácií od významných 

autorov zaoberajúcich sa touto problematikou a realizáciou výskumu v tejto oblasti ako Klemmer 

(1999);  Rennings (2000); Andersen (2002); Triebswetter, Wackerbauer (2008); Arundel, Kemp 

(2009). Európska komisia definovala environmentálne inovácie ako „akékoľvek inovácie zamerané na 

výrazný a viditeľný pokrok smerom k cieľu udržateľného rozvoja a to prostredníctvom znižovania 

dopadov na životné prostredie alebo dosiahnutia efektívnejšieho a zodpovednejšieho využitia 

prírodných zdrojov vrátane energií.“ COM(2004). V definícii OECD (2010) bolo zdôraznené, že 

v dôsledku implementácie nových alebo významne zlepšených produktov (tovarov alebo služieb), 

procesov, marketingových metód, organizačných štruktúr alebo inštitucionálnych usporiadaní 

zlepšenie životného prostredia nemusí byť len zámerné ale môže predstavovať aj vedľajší efekt. Na 

podporu environmentálnych inovácií bol v rámci EÚ schválený od roku 2011 Akčný plán v oblasti 

environmentálnych inovácií (ďalej len EkoAP), ktorý je nástupcom Akčného plánu pre 

environmentálne technológie (Environmental Technologies Action Plan – „ETAP“). EkoAP sa 

zameriava na podporu inovácií, ktorých cieľom je znižovanie tlaku na životné prostredie a preklenutie 

priepasti medzi inováciami a trhom, teda environmentálnych inovácií KOM(2011). Podpora 

environmentálnych inovácií je z úrovne EÚ zabezpečovaná prostredníctvom zdrojových strategických 

rozvojových dokumentov zameraných na environmentálne inovácie z pohľadu ich potenciálu pri 

zvyšovaní konkurencieschopnosti a rozvojovej udržateľnosti MSP (Obrázok 1).  
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Obr 1. Štruktúra Strategických rozvojových dokumentov z úrovne EÚ a OECD 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V súčasnom programovacom období 2014 – 2020 je Horizont 2020 základným finančným 

nástrojom pre zavedenie iniciatívy „Inovácia v Únii“ a prináša nový integrovaný prístup, ktorý 

znamená aj novú štruktúru programov. Horizont 2020 zastrešuje všetky programy programovacieho 

obdobia 2007-2013 v oblasti európskej vedy a výskumu, ktorými boli 7. rámcový program (7RP), 

Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP) a Európsky inovačný a technologický 

inštitút (EIT). Rôzne spôsoby financovania výskumných a inovačných aktivít sú spojené do jedného 

flexibilného rámca. Z EkoAP vychádza  Zelený akčný plán pre MSP, ktorý udáva smer pre politiku 

environemntálnych inovácií a ich financovania v rámci stratégie Európa 2020. Opatrenia, ktoré sú 

uvedené v Zelenom akčnom pláne a v EkoAP, sa teda navzájom dopĺňajú a vedú k dôležitým 

synergiám a preto počas celej fázy realizácie bude nimi zaistená náležitá koordinácia. 

 

 

Zelený Akčný plán pre MSP –príležitosti implementácie 

Zelený Akčný Plán pre MSP prijala EK v roku 2014 a  udáva jasné smerovanie a poskytuje rámec 

pre spôsob, akým EÚ zamýšľa – v partnerstve s členskými štátmi a regiónmi – pomôcť MSP využívať 

podnikateľské príležitosti, ktoré predstavujú prechod na „ekologické hospodárstvo“ COM(2014). Táto 

iniciatíva konkrétne predstavuje sériu nových alebo revidovaných opatrení zameraných na MSP 

navrhovaných na úrovni EÚ. Zelený akčný plán sa zameriava na opatrenia na európskej úrovni, ktoré 

sú koncipované tak, aby boli v súlade s existujúcimi „zelenými“ environmentálnymi iniciatívami na 

podporu MSP na úrovni jednotlivých štátov a regiónov a aby ich posilňovali. Hlavné ciele Zeleného 

akčného plánu stanovené EK sú definované na Obrázku 2. 
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Obr 2. Hlavné ciele Zeleného Akčného plánu 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa COM(2014) 

 

Zlepšenie efektívnosti využívania zdrojov v MSP predstavuje obrovský potenciál na zníženie 

výrobných nákladov a zvýšenie produktivity avšak to vyžaduje odborné znalosti, ktoré MSP zvyčajne 

nemajú. Najmenej 92 % Slovenských MSP vykonáva na účel efektívneho využívania zdrojov aspoň 

jedno opatrenie (Eurobarometer, 2013). Avšak len 45 % Slovenských MSP, ktoré vykonávajú 

opatrenia na zlepšenie efektívnosti využívania zdrojov, zaznamenáva aj zníženie svojich výrobných 

nákladov. Vo väčšine prípadov je toto opatrenie nízko nákladové  ako je uvedené na Obr. 3. 

Obr 3. Podiel slovenských MSP na spôsobe zníženia materiálových nákladov (%, 2011) 

Zdroj: Jeck (2012) 

 

Aby organizácie rozoznali potenciálny dlhodobý prínos z inovácie svojich postupov a aj z 

hľadiska zlepšenia efektívnosti využívania zdrojov, potrebujú teda poradenstvo. Je preto dôležité v 

prvom rade podporovať MSP, aby sa snažili získať relevantné aj odborné poradenstvo o efektívnom 

využívaní zdrojov, a to najmä prostredníctvom kampaní zameraných na MSP, a v druhom rade 

poskytovať im takéto poradenstvo v ich regiónoch. V tab. 1 sú uvedené v tejto súvislosti čiastkové 

ciele a opatrenia na ich dosiahnutie stanovené EK pre zlepšovanie efektívnosti využívania zdrojov 

v MSP. 
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Tabuľka 1: Čiastkové ciele a opatrenia na ich dosiahnutie stanovené EK v rámci hlavného cieľa 

Zlepšenie efektívnosti využívania zdrojov v MSP 

Čiastkový cieľ Opatrenia 

Poskytnúť európskym MSP 

praktické informácie, 

poradenstvo a podporu pre 

efektívnosť využívania ich 

zdrojov 

V roku 2015 bude zriadené Európske centrum excelentnosti pre 

efektívne využívanie zdrojov, ktoré bude poskytovať tým MSP, 

ktoré sa snažia zlepšiť svoju efektívnosť využívania zdrojov, 

priamo alebo prostredníctvom siete partnerov v európskych 

regiónoch, poradenstvo a pomoc a stane sa referenčným miestom 

pre všetky otázky spojené s účinnosťou a nákladovou 

efektívnosťou rôznych druhov zlepšení efektívneho využívania 

zdrojov v celej EÚ. 

Vychádzajúc z prieskumov Eurobarometra sa posúdia tendencie v 

oblasti efektívneho využívania zdrojov medzi MSP v celej Európe 

a USA s cieľom usmerniť ďalší vývoj politík v tejto oblasti. 

Sieť Enterprise Europe Network (ďalej len „EEN“) bude 

informovať MSP o prínosoch a príležitostiach, ktoré efektívnosť 

využívania zdrojov prináša a poskytovať MSP poradenské služby 

týkajúce sa efektívnosti využívania zdrojov. 

Podporovať efektívne 

mechanizmy na prechod 

k environmentálne vhodným 

technológiám 

Databáza siete EEN s viac než 23 000 profilmi bude naďalej 

aktualizovať klasifikáciu kľúčových slov, ktorými sa opisujú 

technológie súvisiace s efektívnosťou využívania zdrojov a 

klímou, s cieľom lepšie zosúladiť ponuku a dopyt medzi klientmi 

MSP. 

Partneri EEN budú vyzvaní, aby zabezpečili úzku spoluprácu 

medzi rôznymi skupinami odvetví, ktoré sa zaoberajú 

efektívnosťou využívania zdrojov, s cieľom uľahčiť výmenu 

informácií a prenos osvedčených postupov. 

Uľahčiť prístup k financovaniu 

pre zlepšenia súvisiace s 

využívaním zdrojov a 

energetickou účinnosťou v 

MSP 

 

Aktualizácia webových stránok EK zameraných na podporu MSP  

Európska investičná banka (EIB) bude z nástroja na financovanie 

prírodného kapitálu (NCFF) poskytovať prostredníctvom 

finančných sprostredkovateľov financovanie na zlepšenia 

efektívneho využívania zdrojov . 

Nástroj súkromné financovanie energetickej efektívnosti (PF4EE) 

bude podporovať, okrem iných, MSP a väčšie podniky so 

strednou kapitalizáciou, ktoré realizujú malé investície do 

energetickej účinnosti a ktoré dokážu využiť úspory energie na 

splatenie počiatočného úveru. 

Zriadia sa siete a spoločenstva verejných a súkromných 

investorov podporujúcich environmentálne inovácie. 

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Európsky 

námorný a rybársky fond (ENRF) na obdobie rokov 2014 – 2020 

podporia konkurencieschopnosť MSP, vrátane zlepšenia ich 

energetickej účinnosti a využívania obnoviteľných zdrojov 

energie, ako aj efektívneho využívania zdrojov. 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa COM(2014) 

 

Podporiť environmentálne podnikanie je nevyhnutné, nakoľko MSP potrebujú priaznivé 

podnikateľské prostredie, v ktorom sa dajú environmentálne myšlienky ľahko rozvíjať, financovať a 

prinášať na trh. Environmentálne podnikanie by sa malo podnecovať aj tým, že sa bude pomáhať 

prípadným podnikateľom pri zisťovaní podnikateľských príležitostí, ktoré vyplývajú z presunu k 

efektívnemu využívaniu zdrojov a nízkouhlíkovému hospodárstvu, a to aj prostredníctvom nových 

kreatívnych foriem spolupráce medzi podnikmi a vysokými školami. Zvýšenie dopytu na európskej 

úrovni, ako aj na úrovni členských krajín môže napomôcť tomu, aby sa environmentálne technológie, 
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výrobky a služby začali bežne využívať (Majerník, Chovancová, 2014). V tejto súvislosti je dôležité 

podporovať MSP, aby skúmali vedeckú alebo technickú uskutočniteľnosť a obchodný potenciál 

environmentálne inovatívnych podnikateľských nápadov, keďže mnohé MSP nemajú potrebné zdroje, 

aby tak spravili samé. V tab. 2 sú uvedené v tejto súvislosti čiastkové ciele a opatrenia na ich 

dosiahnutie stanovené EK pre podporu environemntálneho podnikania. 

 

Tabuľka 2: Čiastkové ciele a opatrenia na ich dosiahnutie stanovené EK v rámci hlavného cieľa 

Podporiť environmentálne podnikanie 

Čiastkový cieľ Opatrenia 

Podporovať všetky formy 

environmentálnych  inovácií, vrátane 

iných ako technologických 

environmentálnych  inovácií 

 

Nástroj určebý pre MSP v rámci programu Horizont 

2020 pomôže preskúmať ich vedeckú alebo technickú 

uskutočniteľnosť a obchodný potenciál s cieľom 

rozvíjať konkrétne nové podnikateľské aktivity.  

V programe Horizont 2020 v rámci spoločenskej výzvy 

„Opatrenia v oblasti klímy, životného prostredia, 

efektívneho využívania zdrojov a surovín“ podporovať 

rôzne typy činností – od výskumu a demonštračných 

činností, po preniknutie na trh, koordináciu a vytváranie 

sietí. 

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky 

poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a 

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) na obdobie 

rokov 2014 – 2020 budú podporovať  

konkurencieschopnosť MSP, zameriavajúc sa na 

energetickú účinnosť a využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie. 

Uľahčovať vytváranie obchodných 

partnerstiev, zdieľanie zručností a 

poznatkov pre environmentálne  

podnikanie 

 

V oznámení Iniciatíva na podporu zelených pracovných 

miest: – Využitie potenciálu ekologického hospodárstva 

vytvárať pracovné miesta sa navrhuje komplexný plán 

pre rozvoj zručností pri environmentalizácii 

hospodárstva. 

Prostredníctvom iniciatív, ako je overovanie 

environmentálnej technológie (ETV), ktorá sa v 

súčasnosti vykonáva ako pilotný program EÚ, 

podporovať poskytovanie vysokokvalitných informácií 

o environmentálnych inováciách a environmentálne  

inovatívnych MSP. 

Prostredníctvom programu LIFE  podporovať nové 

obchodné modely pre efektívnosť využívania zdrojov a 

energetickú účinnosť. 

V rámci súťaže o európsku cenu za podporu podnikania 

oceniť tie verejné orgány a verejno-súkromné 

partnerstvá, ktoré podporujú rozvoj environmentálnych 

trhov a efektívne využívanie zdrojov. 

Lepšie využívať úlohu klastrov pri 

podpore environmentálne 

inovatívnych MSP 

V rámci programu Cluster Excellence Programme 

(COSME, na obdobie rokov 2014 – 2020) dôkladne 

informovať riadiacich pracovníkov klastrov o možných 

opatreniach  na podnietenie environemntálnych inovácií 

a efektívneho využívania zdrojov v rámci MSP, ktoré sú 

ich členmi, a medzi nimi navzájom. 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa COM(2014) 

 

Využívať príležitosti, ktoré so sebou prinášajú environmentálne hodnotové reťazce najmä 

účinnejším využívaním zdrojov, znížovaním množstva odpadu a premenou odpadu na nové tovary a 
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služby si vyžaduje environmentálne inovácie, nových sprostredkovateľov a sprostredkovateľské 

služby. MSP a podnikatelia potrebujú priaznivé prostredie, aby sa mohli zapojiť do nových 

odvetvových vzťahov, ktoré im umožnia prechod k obehovému hospodárstvu. V tab. 3 sú uvedené 

v tejto súvislosti čiastkové ciele a opatrenia na ich dosiahnutie stanovené EK pre podporu využívania 

príležitosti, ktoré so sebou prinášajú environmentálne hodnotové reťazce. 
 

Tabuľka 3: Čiastkové ciele a opatrenia na ich dosiahnutie stanovené EK v rámci hlavného cieľa 

Využívať príležitosti, ktoré so sebou prinášajú environmentálne hodnotové reťazce 

Čiastkový cieľ Opatrenia 

Riešiť systémové prekážky, ktoré bránia 

spolupráci medzi odvetviami a štátmi v rámci 

hodnotového reťazca a vytváraniu podnikov a 

ich spolupráci, tým, že sa uľahčí tvorba 

obchodných modelov v sektore služieb a 

opätovné využívanie materiálov, výrobkov a 

odpadu 

Analýza systémových prekážok, ktoré bránia 

využívaniu obehových obchodných modelov 

MSP, efektívnemu využívaniu materiálov z 

tokov odpadov a postupom priemyselnej 

symbiózy pre rozvoj najlepších možných 

opatrení na úrovni EÚ na riešenie týchto 

nedostatkov a na podporu úlohy MSP v 

obehovom hospodárstve. 

Uľahčiť spoluprácu medzi odvetviami s 

cieľom podporiť obehové hospodárstvo 

Podporovať spoluprácu medzi odvetviami a 

regiónmi a projekty inovácii, ktoré sú iniciované 

MSP, a to prostredníctvom ich lepšieho 

začlenenia do klastrov a rôznych hodnotových 

reťazcov. 

Európske stredisko pre sledovanie klastrov 

poskytne regiónom lepší prehľad o zemepisných 

koncentráciách kompetencií v 

environmentálnych priemyselných odvetviach, 

ako aj identifikáciu a analýzu tendencií 

vytvárania klastrov medzi odvetviami, vrátane 

internacionalizácie klastrov a tendencií 

priemyselnej transformácie súvisiacich s 

environmentálnymi priemyselnými odvetviami. 

Určia sa demonštračné regióny, ktoré budú slúžiť 

ako modely systémových environmentálnych 

inovatívnych riešení. 

Program LIFE podporí prijímanie obehových 

obchodných modelov a bude prezentovať ich 

prínosy pre MSP. 

Zriadi sa  skupina expertov, ktorá sa zameria na 

systematický prístup k environmentálnym 

inováciám v rámci programu Horizont 2020. 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa COM(2014) 

 

Uľahčiť prístup environmentálnych MSP na trh prostredníctvom medzinárodných záväzkov 

EÚ v takých oblastiach, ako je zmena klímy, spolupráca alebo politika susedstva je zabezpečované cez 

opatrenia uvedené v tab. 4.. Európskym MSP so zodpovedajúcou odbornosťou ponúkajú konkrétne 

príležitosti získať prístup na nové trhy pre ich technológie, výrobky a služby, ktoré sú zamerané na 

efektívne znižovanie emisií uhlíka. Aby boli MSP pôsobiace v oblasti efektívneho využívania zdrojov 

úspešné v medzinárodnej konkurencii, musia hľadať medzinárodných partnerov nielen na predaj 

svojich výrobkov, ale aj ako zdroj surovín, a získať prístup k výskumu, poznatkom alebo zručnostiam 

v rámci celého hodnotového reťazca. 
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Tabuľka 4: Čiastkové ciele a opatrenia na ich dosiahnutie stanovené EK v rámci hlavného cieľa 

Uľahčiť prístup environmentálnych MSP na trh 

Čiastkový cieľ Opatrenia 

Podporovať environmentálnejší 

európsky vnútorný trh 

Európske organizácie pre normalizáciu budú 

podporované v tom, aby pri tvorbe noriem zohľadnili 

ciele obehového hospodárstva s cieľom pokračovať v 

doterajšom úsilí EK začleniť do európskej 

normalizácie environmentálne aspekty. 

Uľahčiť environmentálnym 

podnikateľom prístup na medzinárodné 

trhy 

Budú sa podporovať združenia v oblasti 

environmentálnych technológií a environmentálnych 

inovácií. 

Medzinárodné podujatia na nadväzovanie kontaktov 

podporia spoluprácu v oblastiach efektívneho 

využívania zdrojov a environmentálnych inovácií. 

Finančné nástroje v rámci COSME budú osobitne 

podporovať MSP v internacionalizácii tým, že budú 

podporovať ich cezhraničný rozvoj. 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa COM(2014) 

 

Zelený Akčný plán pre MSP – bariéry implementácie 

 

Bariéry pri implementácii a využívaní možností vyplývajúcich zo Zeleného Akčného plánu 

pre slovenské MSP je možné definovať vychádzajúc z predchádzajúcich analýz vykonaných EK. 

Slovenské MSP s väčšou pravdepodobnosťou prijmú opatrenia, aby boli šetrnejšie k životnému 

prostrediu (len jeden z dvadsiatich MSP neprijme žiadne kroky), ale ich podiel na vývoji 

environmentálnych inovácií je vo všeobecnosti nízky. V prípade slovenskej ekonomiky, tak môžeme 

konštatovať, že uprednostňovanie kúpy hotovej environmentálnej technológie pred jej vlastným 

vývojom je charakteristickým rysom inovačného správania slovenských podnikov. Rovnako je 

podpriemerné čerpanie finančnej podpory zo zdrojov EÚ a účasť slovenských MSP na regionálnych 

fondoch EÚ pre podnikanie  MSP a fondoch EÚ na zriaďovanie a rozvoj podnikania 

v programovacom období 2007-2013 (Prehľad základných skutočností o SBA – Slovensko, 2013). 

Bariérami rozvoja environmentálnych inovácií v MSP v európskych ekonomikách sa zaoberal aj 

prieskum Eurobarometra z roku 2011 a postoj slovenských MSP je zobrazený na Obrázku 4.  

 

 
 

Obr.4. Bariéry environmentálnych inovácií MSP na Slovensku (% podnikov; 2011) 

Zdroj: Jack (2012) 
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V prípade slovenských MSP sú považované za relatívne najmenšie bariéry environmentálnych 

inovácií  obmedzený prístup k externým zdrojom informácií vrátane nedostatku rozvinutých 

podporných technických služieb (len pre 11,6 % MSP je to bariéra; európsky priemer je 16,61 %) a 

nedostatok spolupráce s vedeckými univerzitami a výskumnými inštitúciami (11,9 % MSP, európsky 

priemer je 14,93 %). Medzi najväčšie bariéry rozvoja (viac ako 35 % dokazovaných MSP) uvádza: 

neistý trhový dopyt (35,8 %; európsky priemer je 33,9 %), nedostatok podnikových zdrojov (37,1 %; 

európsky priemer je 36,2 %), neistý výnos z investície a dlhá doba návratnosti (37,2%; európsky 

priemer 34,15 %) a neefektívny prístup podniku k dotáciám a daňovým stimulom (38,4 %; európsky 

priemer je 32,88 % ). Medzi najväčšie bariéry patria predovšetkým finančné faktory a faktory týkajúce 

sa neistého vývoja (trhu alebo investícií). 

  

Záver  
Environmentálne inovácie predstavujú obrovský potenciál pri strategickom plánovaní 

a udržateľnom rozvoji najmä pre MSP, ktoré v rámci priemyselných sektorov zohrávajú stále 

dôležitejšiu úlohu a sú považované za tzv. „chrbtovú kosť“ ekonomiky z dôvodu ich početnosti. 

Vzhľadom na relatívnu nezrelosť trhu majú najmä MSP, ktoré sa podieľajú na environmentálnych  

inováciách s vnímaným vysokým obchodným rizikom ťažký prístup k financovaniu. Je potrebné 

mobilizovať ďalšiu podporu pre podniky s dôrazom na MSP, ktorá prispeje k zlepšeniu investičnej 

pripravenosti, vytvorí príležitosti na nadväzovanie kontaktov a takisto podporí budovanie dôvery trhu 

v environmentálne inovácie. Príležitosťou  a podporou pre environmentálne inovácie v MSP je Zelený 

Akčný plán, ktorý je výsledkom rozsiahlych konzultácií na vysokej úrovni so subjektmi, ktoré pôsobia 

v tejto oblasti v jednotlivých členských štátoch, a v spolupráci s nimi sa bude tiež vykonávať. V 

Zelenom Akčnom pláne sa stanovuje súbor cieľov a k ním príslušných opatrení, ktoré sa vykonajú na 

národnej a európskej úrovni v rámci viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 a ich plnenie 

sa bude pravidelne sledovať, a to vrátane príslušných finančných zdrojov, v rámci dialógu so 

zainteresovanými stranami medzi MSP.   
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