
Zelený akčný plán pre MSP a podpora zeleného podnikania v SR                                     Slovak Business Agency 

1 
 

  



Zelený akčný plán pre MSP a podpora zeleného podnikania v SR                                     Slovak Business Agency 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydavateľ:  

Slovak Business Agency  

  

© SBA, Bratislava, 2021 

 

Všetky práva vyhradené.  

 

Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie, je možné použiť len s uvedením zdroja. 

Neprešlo jazykovou úpravou. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zelený akčný plán pre MSP a podpora zeleného podnikania v SR                                     Slovak Business Agency 

3 
 

OBSAH 

Zoznam tabuliek a grafov ........................................................................................................ 4 

Zoznam použitých skratiek ..................................................................................................... 5 

Manažérske zhrnutie ................................................................................................................ 6 

Úvod ........................................................................................................................................... 7 

1. Definícia zeleného podnikania a eko-inovácie .............................................................. 10 

1.1 Definícia zeleného podnikania ................................................................................. 10 

1.2 Definícia eko-inovácie ............................................................................................. 12 

2. Zelený akčný plán pre MSP ........................................................................................... 15 

2.1 Ekologizácia MSP v záujme lepšej konkurencieschopnosti  a udržateľnosti .......... 16 

2.2 Ekologické podnikanie pre podniky budúcnosti ...................................................... 19 

2.3 Príležitosti pre MSP v ekologickejšom hodnotovom reťazci ................................... 21 

2.4 Prístup na trhy pre ekologické MSP ......................................................................... 23 

2.5 Riadenie .................................................................................................................... 25 

3. Podpora zeleného podnikania na Slovensku ................................................................ 27 

1.1 Strategický rámec ..................................................................................................... 27 

1.2 Národné podporné programy a inštitúcie ................................................................. 30 

1.3 Podpora zo zdrojov Európskej únie ......................................................................... 37 

4. Podpora zeleného podnikania v krajinách V4 ............................................................. 41 

4.1 Česko ........................................................................................................................ 41 

4.2 Poľsko....................................................................................................................... 43 

4.3 Maďarsko ................................................................................................................. 44 

5 Komparácia stavu zeleného podnikania MSP na Slovensku a v krajinách V4 ......... 47 

5.1 Slovensko ................................................................................................................. 51 

5.2 Česko ........................................................................................................................ 55 

5.3 Poľsko....................................................................................................................... 58 

5.4 Maďarsko ................................................................................................................. 61 

6 Bariéry a príležitosti zeleného podnikania v SR .......................................................... 65 

Záver ........................................................................................................................................ 67 

Zoznam zdrojov ...................................................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zelený akčný plán pre MSP a podpora zeleného podnikania v SR                                     Slovak Business Agency 

4 
 

Zoznam tabuliek a grafov 

Tabuľky 

Tabuľka 1: Opatrenia, ktoré slovenské MSP realizovali za účelom dosiahnutia vyššej efektívnosti vo využívaní zdrojov 

(v percentách; k roku 2017) .................................................................................................................................. 53 

Tabuľka 2: Preferencie slovenských MSP pri formách podpory za účelom dosiahnutia vyššej efektívnosti vo využívaní 

zdrojov (v percentách; k roku 2017) ..................................................................................................................... 53 

Tabuľka 3: Opatrenia, ktoré české MSP realizovali za účelom dosiahnutia vyššej efektívnosti vo využívaní zdrojov 

(v percentách; k roku 2017) ................................................................................................................................... 56 

Tabuľka 4: Preferencie českých MSP pri formách podpory za účelom dosiahnutia vyššej efektívnosti vo využívaní zdrojov 

(v percentách; k roku 2017) .................................................................................................................................. 57 

Tabuľka 5:Opatrenia, ktoré poľské MSP realizovali za účelom dosiahnutia vyššej efektívnosti vo využívaní zdrojov 

(v percentách; k roku 2017) ................................................................................................................................... 59 

Tabuľka 6: Preferencie poľských MSP pri formách podpory za účelom dosiahnutia vyššej efektívnosti vo využívaní zdrojov 

(v percentách; k roku 2017) ................................................................................................................................... 60 

Tabuľka 7: Opatrenia, ktoré maďarské MSP realizovali za účelom dosiahnutia vyššej efektívnosti vo využívaní zdrojov 

(v percentách; k roku 2017) ................................................................................................................................... 62 

Tabuľka 8: Preferencie maďarských MSP pri formách podpory za účelom dosiahnutia vyššej efektívnosti vo využívaní 

zdrojov (v percentách; k roku 2017) ...................................................................................................................... 63 

Grafy 

Graf 1: Podiel inovujúcich malých podnikov (10 až 49 zamestnancov) v období rokov 2016 až 2018 (v %) ......................... 48 

Graf 2: Podiel inovujúcich stredných podnikov (50 až 249 zamestnancov) v období rokov 2016 až 2018 (v %) .................... 48 

Graf 3: Súhrnné výsledky eko-inovačného indexu EÚ za rok 2019 podľa jednotlivých krajín ................................................ 49 

Graf 4: Výkonnosť európskych MSP v environmentálnej oblasti ............................................................................................ 50 

Graf 5: Dlhodobá výkonnosť a pokrok európskych MSP v environmentálnej oblasti .............................................................. 51 

Graf 6: Výkonnosť slovenských MSP v environmentálnej oblasti ........................................................................................... 52 

Graf 7: Hodnotenie eko-inovačnej výkonnosti slovenských MSP podľa hlavných komponentov indexu za rok 2019 ............ 54 

Graf 8: Výkonnosť českých MSP v environmentálnej oblasti .................................................................................................. 56 

Graf 9: Hodnotenie eko-inovačnej výkonnosti českých MSP podľa hlavných komponentov indexu za rok 2019 ................... 58 

Graf 10: Výkonnosť poľských MSP v environmentálnej oblasti .............................................................................................. 59 

Graf 11: Hodnotenie eko-inovačnej výkonnosti poľských MSP podľa hlavných komponentov indexu za rok 2019 .............. 61 

Graf 12: Výkonnosť maďarských MSP v environmentálnej oblasti ......................................................................................... 62 

Graf 13: Hodnotenie eko-inovačnej výkonnosti maďarských MSP podľa hlavných komponentov indexu za rok 2019 .......... 64 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zelený akčný plán pre MSP a podpora zeleného podnikania v SR                                     Slovak Business Agency 

5 
 

Zoznam použitých skratiek 

API        Agentura pro podnikání a inovace 

COSME     Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov  

EEN        Enterprise Europe Network 

EFRR       Európsky fond regionálneho rozvoja 

EIB         Európska investičná banka 

EIO       Eko-inovačné observatórium 

EK        Európska komisia 

EREK      Európske znalostné centrum pre efektívne využívanie zdrojov 

EÚ        Európska únia 

EŠIF       Európske štrukturálne a investičné fondy 

ILO        Medzinárodná organizácia práce 

MSP       Malé a stredné podniky 

OECD      Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

OP        Operačný program 

OSN       Organizácia spojených národov 

SIEA      Slovenská inovačná a energetická agentúra 

SR        Slovenská republika 

TA ČR      Technologická agentura České republiky 

UNFCCC    Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 

 

 

 



Zelený akčný plán pre MSP a podpora zeleného podnikania v SR                                     Slovak Business Agency 

6 
 

Manažérske zhrnutie 

Zelená ekonomika sa javí ako najvhodnejší spôsob skĺbenia dvoch historicky 

protichodných cieľov – ekonomický rast a ochranu životného prostredia. Nakoľko regulačné 

tlaky smerom k udržateľnému rastu zároveň sprevádzajú aj silnejúce spotrebiteľské 

preferencie po ekologických produktoch a službách, pre európske podniky tým pádom 

vznikajú nové a významné trhové príležitosti. Z prechodu na zelené podnikanie môžu pritom 

ťažiť aj tie podniky, ktoré aktuálne postrádajú finančné zdroje, kapacity či znalosti pre tento 

typ inovácií. Už len modernizáciou svojich výrobných zariadení, postupov či procesov 

za účelom zvýšenia ich energetickej efektívnosti môžu dosiahnuť významné prevádzkové 

a výrobné úspory. To isté platí pri opätovnom zužitkovaní produkovaných odpadov. Rôzne 

formy zeleného podnikania tak môžu priniesť významné úspory, nové zdroje ekonomického 

rastu a pracovné príležitosti.  

Podľa odhadu Európskej komisie môžu ekologické produkty, eko-inovácie, zužitkovanie 

odpadu a opätovné využívanie recyklovaných surovín ušetriť európskym podnikom 

až 600 miliárd Eur. Nad rámec toho, zefektívnenie využívania zdrojov o 30 percent 

by zároveň do roku 2030 mohlo podporiť zvýšenie HDP Európskej únie o 1 percento 

a prispieť tým k vytvoreniu 2 miliónov nových pracovných miest. Úspešná implementácia 

stratégií EÚ v environmentálnej oblasti je teda významnou príležitosťou nielen pre ochranu 

životného prostredia a zmierňovanie dosahov klimatickej zmeny, ale aj pre posilnenie 

konkurenčnej schopnosti ekonomík členských štátov EÚ. 

Slovensko sa aktuálne v hodnotení celkového stavu zeleného podnikania zaraďuje 

len tesne pod priemerom krajín Európskej únie a má dobrý potenciál pre ďalšie zlepšovanie. 

Krajina disponuje rozvinutou podpornou infraštruktúrou pre environmentálnu oblasť, čo platí 

obzvlášť pri ponuke finančných nástrojov. Každá z kľúčových inštitúcií a programov v rámci 

podporného rámca ponúka aj také nástroje, ktoré sú dostupné pre podnikateľské 

subjekty, a to vrátane malých a stredných podnikov.  

Napriek tomu súčasná podoba podporného rámca vykazuje aj niekoľko významných 

nedostatkov. Podporný rámec je, čo do počtu inštitúcií a nimi ponúkaných podporných 

nástrojov, fragmentovaný. Navyše, podpora pre rôzne aspekty zeleného podnikania 

je zvyčajne súčasťou širšie zameraných mechanizmov a výziev, pri ktorých možnosť 

zapojenia malých a stredných podnikov nemusí byť explicitne zjavná. Podporný rámec 

v súčasnej podobe je tak pre potenciálnych prijímateľov málo prehľadný. Tento stav ešte 

zvýrazňuje absencia robustnej informačnej platformy, ktorá by na jednom mieste prehľadne 

zastrešovala možnosti získania tohto špecifického typu podpory.  

Z podnikateľských prieskumov taktiež vyplýva, že potenciál pre zvýšenie atraktivity 

súčasných podporných nástrojov by bolo možné významne zvýšiť dôslednými informačnými 

kampaňami o výhodách zeleného podnikania a možnostiach získania príslušnej podpory. 

Špecifickú výzvu pri podpore zeleného podnikania napokon predstavuje schopnosť 

Slovenska čerpať finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie. Realizácia súčasného 

podporného rámca je od týchto prostriedkov na jednej strane vysoko závislá, na strane druhej 

Slovensko v ich čerpaní už dlhodobo výrazne zaostáva a prevažne nie je schopné vyčerpať 

svoju alokáciu. Vzhľadom k tomu, že environmentálne politiky patria pre Európsku úniu 

medzi dlhodobé programové priority, môžeme očakávať, že objem prostriedkov na ich 

realizáciu bude v rámci štrukturálnych a investičných fondov významne narastať. Okrem toho 

môžeme na podporu rozvoja zelenej ekonomiky v blízkej budúcnosti očakávať aj dodatočné 

významné prostriedky v rámci pripravovaného Plánu obnovy. Schopnosť zmysluplne využiť 

dostupné prostriedky je pre Slovensko kľúčovou príležitosťou pre modernizáciu ekonomiky 

a zvýšenie konkurenčnej schopnosti domácich malých a stredných podnikov v kontexte 

nových ekonomických trendov. 



Zelený akčný plán pre MSP a podpora zeleného podnikania v SR                                     Slovak Business Agency 

7 
 

Úvod 

Klimatická zmena predstavuje jednu z najväčších spoločenských a hospodárskych výziev 

tohto storočia. Po dlhých desaťročiach relatívne vlažného záujmu zo strany širokej verejnosti, 

začína mať čoraz výraznejšie účinky, ktoré sú už pozorovateľné v každodennom živote ľudí 

žijúcich aj v dosiaľ menej zasiahnutých krajinách. Zvýšené znečistenie ovzdušia, rastúce 

teploty, úpadok miestnych ekosystémov, výrazné zmeny v tradičných vzorcoch počasia 

a zvýšený výskyt extrémnych výkyvov teplôt a zrážok. Prejavy klimatickej zmeny už dnes 

predstavujú priame ohrozenie pre fungovanie súčasného spoločenského a ekonomického 

usporiadania, ale aj na kvalitu života. V európskom kontexte zároveň z výhľadového hľadiska 

zvyšujú tlak na masovú migráciu obyvateľstva z tretích krajín, ktoré sa vplyvom klimatickej 

zmeny stali menej obývateľnými a začínajú trpieť prehlbujúcimi sa problémami 

s potravinovou bezpečnosťou a dostupnosťou vody.  

Bezprostredné ohrozenie predstavujú už škody spôsobené zvýšeným výskytom 

extrémnych výkyvov počasia. Podľa Európskej environmentálnej agentúry boli práve tieto 

medzi rokmi 1980 a 2019 zodpovedné za 81 percent škôd spôsobených prírodnými živlami. 

Pritom len zlomok, konkrétne 3 percentá, extrémnych udalostí v počasí bolo zodpovedných 

za viac ako 60 percent spôsobených škôd. Tie za skúmané obdobie predstavujú kumulatívne 

11,1 miliardy Eur ročne, respektíve takmer 3 percentá HDP1. Dôsledky klimatickej zmeny 

priamo zasahujú aj Slovensko. Podľa Ministerstva životného prostredia SR je len aktuálne 

znečistenie ovzdušia zodpovedné za viac ako 5-tisíc predčasných úmrtí ročne. Zároveň 

odhaduje, že len v roku 2013 spôsobili extrémne výkyvy počasia ekonomické škody v objeme 

viac ako 1,3 miliardy Eur2. Národná banka Slovenska tiež upozorňuje, že dôsledky 

klimatických zmien sa premietajú nielen na ekonomiku, ale aj na finančnú stabilitu. Rozlišuje 

tu dva hlavné kanály, a síce fyzické riziko a adaptačné riziko3. Fyzické riziko predstavujú 

rôzne podoby extrémnych výkyvov počasia ako povodne, veterné smršte, suchá, vlny horúčav 

či požiare. Adaptačné riziko sa spája s prechodom na model nízkouhlíkovej ekonomiky 

a s tým súvisiacimi reguláciami, no taktiež s technologickými disrupciami, zmenami 

v spotrebiteľskom správaní a potenciálnym nárastom cien vstupov výroby. Ide o štrukturálne 

riziká, ktoré môžu vážne ohroziť trhové postavenie a finančnú stabilitu podnikov. NBS však 

konštatuje, že slovenská ekonomika má voči týmto rizikám relatívne nízku priamu expozíciu, 

pričom produkcia emisií je prevažne sústredená v niekoľkých odvetviach, menovite 

v priemysle, doprave a energetike. Tieto sú však zároveň aj výhľadovo kľúčové pre vitalitu 

slovenskej ekonomiky. 

Vzhľadom na vážne implikácie klimatickej zmeny, ktoré už v súčasnosti nie je možné 

prehliadať, sa tejto téme najmä za ostatnú dekádu dostalo zvýšenej pozornosti nielen v rámci 

odborných kruhov, ale aj v rámci širokej spoločenskej diskusie a taktiež pri príprave 

dedikovaných politík na národnej i nadnárodnej úrovni. Do budúcnosti je teda viac 

ako pravdepodobné, že environmentálne ciele budú mať čoraz väčšiu váhu pri príprave 

aj implementácii politík a regulácií. 

 
1 Zdroj: European Environment Agency. 2020. Economic losses from climate-related extremes in Europe. 

Dostupné na: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-

4/assessment 
2 Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR. 2019. Zelenšie Slovensko: Stratégia environmentálnej politiky 

Slovenskej republiky do roku 2030. Dostupé na: 

https://www.minzp.sk/files/iep/03_vlastny_material_envirostrategia2030_def.pdf 
3 Zdroj: NBS, Vasiľ R. 2020. Klimatické zmeny, riziko pre ekonomiku ale aj finančnú stabilitu. Dostupné na: 

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_komentare/AnalytickeKomentare/2020/AK89_Klimaticke_zmeny.pdf 
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Kľúčovým medzinárodným dokumentom pokrývajúcim tému klimatickej zmeny 

a ochrany životného prostredia je Parížska klimatická dohoda, ktorá vstúpila do platnosti 

v roku 2016. K februáru 2021 je jej signatármi 190 krajín, pričom zo siedmych krajín, ktoré 

dohodu neratifikovali, sú významnými producentmi skleníkových plynov len Turecko, Irán 

a Irak. Dlhodobým cieľom dohody je udržať nárast priemernej globálnej teploty najviac 

o 2°Celzia v porovnaní so stavom pred priemyselnou revolúciou4. Krajiny sa však zaviazali 

k úsiliu limitovať tento nárast do 1,5° Celzia s vyrozumením, že v opačnom prípade nemusí 

byť možné predísť zásadným a nezvratným klimatickým zmenám ešte v tomto storočí. 

Implementácia cieľov Parížskej dohody si v praxi vyžaduje významné ekonomické a sociálne 

zmeny, optimálne za využitia vedeckého a technologického pokroku, ktoré povedú 

k významnému zníženiu produkcie skleníkových plynov. Plnenie cieľov Parížskej klimatickej 

dohody však nie je pre signatárske krajiny právne záväzné a taktiež im ani nestanovuje žiadne 

konkrétne opatrenia, či kvóty smerom ich dosiahnutiu. Ide teda síce o významnú, no v zásade 

o deklaratórnu dohodu, ktorá ponecháva plnenie stanovených cieľov na kompetenciách 

a politickej vôli signatárov. 

Európska únia patrí medzi svetových lídrov v oblasti environmentálnych politík. Tie sú 

integrálnou súčasťou viacerých strategických plánov rozvoja. Spolu so zvyšovaním 

environmentálnych štandardov a sprísňovaním príslušných regulácií prinášajú aj celý rad 

podporných nástrojov, či už finančného, alebo nefinančného charakteru.  

Jedným z kľúčových dokumentov je stratégia Európa 2020, prijatá v roku 2010. Ide 

o agendu pre podporu posilnenia ekonomiky a tvorby pracovných miest, ktorá kladie dôraz 

na chytrý, udržateľný a inkluzívny rast s cieľom zvýšiť produktivitu a konkurenčnú schopnosť 

krajín EÚ5. Stratégia Európa 2020 obsahuje ciele v piatich oblastiach – (1) zamestnanosť, 

(2) výskum a vývoj, (3) klimatická zmena a energie, (4) vzdelanie a napokon (5) chudoba 

a sociálne vylúčenie. Špecificky v rámci environmentálnych politík v nej boli stanovené ciele 

pre zníženie produkcie skleníkových plynov v rámci EÚ aspoň o 20 percent v porovnaní 

s úrovňou z roku 1990, prípadne až o 30 percent, ak to umožnia podmienky. Taktiež bol 

stanovený cieľ zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na finálnej energetickej spotrebe 

o 20 percent a dosiahnuť 20-percentné zvýšenie energetickej efektívnosti. Zámerom 

environmentálnych cieľov je odstrániť závislosť európskej ekonomiky na fosílnych palivách 

vďaka využívaniu obnoviteľných zdrojov, zahájiť prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, 

modernizovať dopravný sektor a propagovať energetickú efektívnosť. 

Ďalším kľúčovým dokumentom reagujúcim na klimatickú zmenu je Európska zelená 

dohoda, ktorá bola prijatá v roku 2019. Ide o strategický zámer dosiahnuť v EÚ uhlíkovú 

neutralitu do roku 2050 prostredníctvom širokého spektra politík, opatrení a finančných 

nástrojov, ktoré sa týkajú najmä ochrany životného prostredia a podpory zelenej ekonomiky. 

Európska únia má týmto spôsobom v úmysle zabezpečiť udržateľný hospodársky rast 

a premeniť environmentálne výzvy na príležitosti pre podnikanie a sociálny rozvoj. Medzi 

prioritné oblasti Európskej zelenej dohody patrí podpora obnovy biodiverzity, odstraňovanie 

znečistenia, podpora prechodu na čisté obehové hospodárstvo, investície do environmentálne 

priateľských technológií, podpora ekologickejších foriem verejnej dopravy, dekarbonizácia 

v sektore energetiky a zabezpečenie vyššej energetickej účinnosti zdrojov6. 

 
4 Zdroj: United Nations Framework Convention on Climate Change. 2021. The Paris Agreement. Dostupné na: 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement  
5 Zdroj: Eurostat. 2021. Europe 2020 – Overview. Dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-

indicators 
6 Zdroj: European Commission. 2019. A European Green Deal: Actions being taken by the EU. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu_en 



Zelený akčný plán pre MSP a podpora zeleného podnikania v SR                                     Slovak Business Agency 

9 
 

Pre dosiahnutie stanovených strategických cieľov je však nevyhnutná aj aktívna 

a dedikovaná podpora prechodu na zelené podnikanie pre segment malých a stredných 

podnikov. Tie totiž reprezentujú v rámci nefinančnej podnikovej ekonomiky 

EÚ až 99,8 percenta všetkých podnikov, vytvárajú 66,6 percenta pracovných miest 

a 56,4 percenta pridanej hodnoty7. Za týmto účelom bol na európskej úrovni v roku 2014 

prijatý Zelený akčný plán pre MSP, ktorý nadväzuje na stratégiu Európa 2020 a udáva 

základné smerovanie a rámec pre MSP, ako využívať príležitosti, ktoré vyplývajú z prechodu 

na ekologické hospodárstvo. Zelený akčný plán sa zameriava na opatrenia na európskej 

úrovni, ktoré sú koncipované spôsobom, aby posilňovali zelené iniciatívy na podporu MSP 

na národnej úrovni. Väčšina členských štátov má k dispozícii špecializované organizácie 

a nástroje, ktoré poskytujú podporu MSP v oblastiach, na ktoré sa tento akčný plán zameriava.  

Cieľom tejto analýzy je zhodnotenie zámerov a plnenia jednotlivých cieľov a súvisiacich 

opatrení definovaných v Zelenom akčnom pláne pre MSP. Táto analýza taktiež predstaví 

podporný rámec pre zelené podnikanie na Slovensku a v krajinách V4. Ďalej budú 

zhodnotené aj jednotlivé indikátory výkonnosti slovenských MSP v oblasti zeleného 

podnikania, ktoré sú dostupné v rámci iniciatívy Small Business Act, Community Innovation 

Survey a Eco-innovation index, spolu s ich porovnaním s ostatnými krajinami V4 a celou EÚ. 

Záverečná časť analýzy sa napokon zameriava na hodnotenie slabých stránok implementácie 

hodnotených opatrení, identifikáciu bariér a ďalších príležitostí pre rozvoj zeleného 

podnikania MSP v podmienkach Slovenska.   

 

 

 

 

 
7 Zdroj: European Commission. 2019. 2019 SBA Fact Sheet & Scoreboard – European Union 
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1. Definícia zeleného podnikania a eko-inovácie 

Nakoľko Zelený akčný plán pre MSP je zameraný predovšetkým na podporu a rozvoj 

zeleného podnikania v rámci Európskej únie, ešte pred rozborom samotného dokumentu 

je vhodné priblížiť si definičný rámec zeleného podnikania. Naň je zároveň úzko naviazaný 

aj koncept eko-inovácie, nakoľko práve tie sú často spôsobom, ako podniky realizujú svoje 

environmentálne ciele. 

1.1 Definícia zeleného podnikania 

Ide o relatívne nový pojem, ktorý sa v odbornej literatúre začal objavovať až začiatkom 

90. rokov minulého storočia, no za ostatnú dekádu je predmetom zvýšeného záujmu nielen 

z hľadiska publikačnej činnosti, ale aj širokého spektra zavádzaných politík. Dodnes však 

neexistuje všeobecne platná a zjednotená definícia. V literatúre sa zároveň môžeme stretnúť 

aj s rôznymi alternatívnymi označeniami pre koncept zeleného podnikania, pričom medzi 

najčastejšie patria ekologické podnikanie, eko-podnikanie, environmentálne podnikanie 

či udržateľné podnikanie. 

Na základe zhodnotenia dostupnej literatúry je zelené podnikanie vo všeobecnosti možné 

definovať ako podnikateľskú činnosť, ktorej integrálnou súčasťou je snaha o obmedzenie 

dosahov na životné prostredie, prevencia vzniku, alebo odstraňovanie už vzniknutej 

environmentálnej záťaže. Zároveň však takáto činnosť musí byť pre podnik aj finančne 

udržateľná. Pri podrobnejšom pohľade sa potom stretneme s definičnými rámcami, ktoré 

kladú zvýšený dôraz na rôzne aspekty zeleného podnikania. Ich preskúmanie je nápomocné 

pre hlbšie porozumenie tohto konceptu. 

Vhodným východiskovým bodom je relatívne široko poňatá definícia Európskeho 

parlamentu z roku 2015, ktorá vychádza z pojmu „zelený rast“ (green growth)8. Európsky 

parlament k zelenému podnikaniu pristupuje ako ku konceptu, ktorý zosúlaďuje dva tradične 

protichodné prístupy – snahu o ekonomický rast a ochranu životného prostredia. Cieľom 

zeleného podnikania je vyvažovanie ekonomických a environmentálnych záujmov v kontexte 

akceptácie krátkodobých nákladov s tým spojených a sústredenia sa na dlhodobé prínosy. 

Kľúčovými zložkami zeleného podnikania sú podľa Európskeho parlamentu (1) udržateľné 

využívanie zdrojov, (2) väčšia miera využívania obnoviteľných zdrojov energií, 

(3) zachovanie prírodného kapitálu v podobe pôdy, vody, vzduchu, fauny a flóry a napokon 

(4) znižovanie emisií a tvorby odpadu. Zelené podnikanie tak môže nielen znížiť 

environmentálnu záťaž, ale aj prispieť k opätovnému skvalitneniu životného prostredia. 

Európsky parlament poukazuje aj na niekoľko kľúčových výhod, ktoré z preferencie tohto 

typu podnikania vyplývajú. Kvalita životného prostredia má bezprostredný vplyv na zdravie 

a kvalitu života miestnej populácie. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie nielen znižuje 

environmentálnu záťaž, ale prispieva aj k zvýšeniu energetickej bezpečnosti. Efektívnejšie 

využívanie prírodných zdrojov nielen znižuje výrobné náklady, ale zachováva mieru ich 

dostupnosti pre ďalšiu výrobu. A v neposlednom rade, zelené podnikanie prináša významné 

investičné a podnikateľské príležitosti, ktoré vytvárajú priestor pre ekonomický rast 

a zvýšenie konkurenčnej schopnosti podnikov. 

OECD kladie dôraz na metodologické rozlíšenie procesného prístupu a výstupového 

prístupu k definovaniu zeleného podnikania9. Procesný prístup v tomto kontexte znamená 

 
8Zdroj: European Parliament. 2015. Green growth opportunities for SMEs  
9Zdroj: OECD. 2011. Entrepreneurship at a Glance 2011. ISBN 9789264097711. Dostupné na: 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/entrepreneurship-at-a-glance-2010_9789264097711-en 
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snahu podniku o zníženie, či minimalizáciu environmentálnych dosahov svojho existujúceho 

podnikania, a to bez ohľadu na sektor, v ktorom podnik pôsobí. To znamená napríklad 

aplikovanie takých procesov či technológií do súčasného podnikania, ktoré znižujú 

energetickú a surovinovú náročnosť vstupov, či znižujú množstvo produkovaných odpadov. 

Procesný prístup teda znamená definovať zelené podnikania na základe environmentálnej 

efektivity pri poskytovaní služieb či výrobe tovarov. Výstupový prístup zužuje definíciu 

na podnikateľskú činnosť v špecifických sektoroch ekonomiky, ktoré produkujú špecifický 

typ výstupov. Inými slovami, definícia zeleného podnikania je v tomto prípade rezervovaná 

pre podniky pôsobiace v rámci environmentálneho sektoru, respektíve tzv. zelenej 

ekonomiky. OECD v rámci tejto definície ďalej rozlišuje primárne a sekundárne odvetvia 

zelenej ekonomiky. Do primárnych sú metodologicky zaraďované tie podniky, ktorých hlavná 

podnikateľská činnosť má plne environmentálny charakter. Ide napríklad o činnosti ako zber, 

triedenie, predaj či recyklácia odpadov. Do sekundárnych odvetví zelenej ekonomiky patria 

také činnosti, ktoré môžu aj nemusia mať environmentálny charakter. Môže ísť napríklad 

o stavebníctvo v prípade, že sa zameriava na konštrukciu energeticky efektívnych budov. 

OECD sa vo svojich publikáciách opiera o výstupovú definíciu a pod zeleným podnikaním 

teda rozumie environmentálny sektor ekonomiky. Spoločná definícia OECD a Eurostatu 

z roku 1999 je nasledovná: „Sektor environmentálnych tovarov a služieb pozostáva z aktivít, 

ktoré produkujú tovary a služby za účelom prevencie, obmedzenia, minimalizácie či nápravy 

environmentálnych škôd na vode, ovzduší a pôde, rovnako ako problémov súvisiacich 

s odpadom, hlukom a ekosystémami. To zahŕňa čistejšie technológie, produkty a služby, ktoré 

zmenšujú environmentálne riziká a minimalizujú znečistenie a využívanie zdrojov.“10 

Obdobný metodologický prístup ako OECD zvolil profesor Thierry Volery11 z University 

of Western Australia. Vo svojom definičnom rámci rozlišuje medzi podnikaním šetrným 

k životnému prostrediu a zeleným podnikaním. Kladie však zvýšený dôraz na ich rozlíšenie 

nielen podľa sektoru podnikania, ale aj podľa motivácií, pre ktoré podniky pristupujú 

k zavádzaniu environmentálne priaznivých aspektov vo výrobe či poskytovaní služieb. 

Podnikanie šetrné k životnému prostrediu zahŕňa tie podniky, ktoré sú si vedomé 

environmentálnych problémov a výziev, no nepodnikajú priamo v rámci zelenej ekonomiky. 

Snažia sa však o zníženie svojich energetických a surovinových potrieb, o zvýšenie efektivity 

vo výrobe a minimalizáciu produkovaných odpadov. Môže sa jednať o podniky akéhokoľvek 

sektoru, no typicky ide o kozmetické, chemické, energetické či ťažobné podniky. Centrom 

ich záujmu ostáva podnikanie samotné, ktoré však má aj environmentálny rozmer. Zelené 

podniky sú si potom nielen vedomé environmentálnych problémov a výziev, ale zároveň 

aj podnikajú priamo v rámci zelenej ekonomiky. Typicky podnikajú v oblastiach 

ako napríklad recyklácia, zneškodňovanie odpadu, sanácia existujúcich environmentálnych 

záťaží či organické poľnohospodárstvo. Centrom ich záujmu je environmentálny rozmer 

podnikania, od ktorého však očakávajú zisky. Volery však zdôrazňuje, že podnikanie šetrné 

k životnému prostrediu a zelené podnikanie majú aj niekoľko kľúčových spoločných znakov. 

Oba prístupy zahŕňajú snahu o udržateľný rozvoj podnikania, podniky sa hlásia k agende 

spoločenskej zodpovednosti a majú príslušnú podnikovú kultúru. Podniky šetrné k životnému 

prostrediu aj zelené podniky preferujú využívanie environmentálne nezávadných zdrojov 

výroby a balení svojich produktov a taktiež sa snažia o ekologicky efektívnejší spôsob 

výroby. 

 
10Zdroj: OECD. 2011. Entrepreneurship at a Glance 2011. ISBN 9789264097711. Dostupné na: 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/entrepreneurship-at-a-glance-2010_9789264097711-en 
11Zdroj: Volery, T. 2002. Ecopreneurship: Rationale, current issues and future challenges. Dostupné na: 

https://www.researchgate.net/profile/T-

Volery/publication/36387113_Ecopreneurship_rationale_current_issues_and_futures_challenges/links/54b3e67a

0cf2318f0f9697fb/Ecopreneurship-rationale-current-issues-and-futures-challenges.pdf 
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Medzinárodná organizácia práce (ILO) sa taktiež prikláňa k metodologickému rozlíšeniu 

zeleného podnikania na základe procesného a výstupového prístupu12. Môže sa teda jednať 

o tie podniky, ktoré svoje produkty a služby ponúkajú environmentálne priateľskejším 

spôsobom, alebo alternatívne, sa môže jednať o tie podniky, ktoré sú aktívne priamo v rámci 

zelenej ekonomiky. ILO však pri danom rozlíšení nemá vyhranenú preferenciu a za zelené 

podnikanie považuje podniky spĺňajúce kritériá na základe procesného aj výstupového 

prístupu. Argumentuje tým, že zelené podniky zvyčajne prihliadajú na oba zmienené prístupy. 

Dôležitým aspektom pre ILO je však aj to, že zelené podniky vytvárajú nové pracovné miesta 

s environmentálne primeranými pracovnými podmienkami. 

V odbornej literatúre sa ďalej môžeme stretnúť s rôznymi definičnými prístupmi, 

ktoré zdôrazňujú etické či spoločenské rozmery zeleného podnikania. Napríklad profesor 

Alistair Anderson z Lancaster University prostredníctvom teórie hodnoty poukazuje na to, 

že environmentalizmus a podnikanie, hoc zdanlivo protichodné koncepty, majú kľúčové 

spoločné ciele13. V oboch prípadoch sa jedná o spoločenské procesy, ktoré sú založené 

na vnímanej hodnote. Environmentalizmus spochybňuje tradičné hodnoty v podobe 

hospodárskeho rastu a otvára otázku, či je dôležitejšou hodnotou zvyšovanie životnej úrovne, 

alebo kvalita života. Podnikanie je na druhej strane založené na vytváraní dopytovaných 

hodnôt, a to jednak na spoločenskej úrovni v podobe ponúkaných tovarov a služieb, no taktiež 

na individuálnej úrovni v podobe uspokojenia potrieb zákazníka a vytvárania pocitu 

spokojnosti s jeho či jej spotrebiteľským rozhodnutím. To podľa Andersona vo výsledku 

znamená, že spoločenské postoje zdôrazňujúce obavy o životné prostredie vytvárajú 

v spoločenskom diskurze novú kategóriu hodnotových oblastí, ktoré môžu byť následne 

zužitkované podnikateľskou činnosťou. Zelené podnikanie sa následne stáva súčasťou 

a reprezentáciou týchto hodnôt a je patrične spoločensky aj ekonomicky oceňované. Zelené 

podnikanie je teda v jeho ponímaní nielen novou podnikateľskou príležitosťou, ale zároveň 

predstavuje aj reálny spôsob, ako adresovať spoločenský dopyt a dosiahnuť požadované 

zmeny. 

1.2 Definícia eko-inovácie 

Rovnako ako v prípade zeleného podnikania ide o relatívne nový pojem, ktorý postráda 

univerzálnu a všeobecne platnú definíciu. Pri ozrejmení definičného rámca eko-inovácie 

sa však môžeme opäť oprieť o zavedené metodologické prístupy medzinárodných organizácií 

a taktiež odborné publikácie. Na základe dostupnej literatúry je možné eko-inovácie 

vo všeobecnosti definovať ako zavádzanie nových technológií, postupov či procesov, 

ktorých účelom je zníženie energetickej náročnosti, zníženie objemu produkovaných 

odpadov, alebo zníženie iných foriem environmentálnej záťaže spojenej s výrobou tovarov, 

či poskytovaním služieb. Na základe dostupnej literatúry je možné usúdiť, že metodologické 

prístupy, ktoré využívajú jednotlivé organizácie, sa do značnej miery odvíjajú od rozsahu 

a zamerania ich zelených a eko-inovačných politík. 

V európskom kontexte sa môžeme stretnúť s definíciou Európskej komisie 

z roku 2007, ktorá bola uvedená v Rámcovom programe pre konkurencieschopnosť 

 
12Zdroj: International Labour Organisation. 2014. Green entrepreneurship: Creating green jobs through 

sustainable enterprise development. Dostupné na: http://www.ilo.int/global/topics/green-

jobs/publications/WCMS_250688/lang--en/index.htm 
13Zdroj: Anderson, A. 1998. Cultivating the garden of eden: Environmental Entrepreneuring. In Journal 

of Organizational Change Management. Vol. 11, No. 2. MCB University Press, 0953-4814. Dostupné na: 

https://www.researchgate.net/publication/242342927_Cultivating_the_Garden_of_Eden_Environmental_entrepr

eneuring 
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a inovácie. Eko- inovácia je podľa Európskej komisie „akoukoľvek formou inovácie, ktorá 

mieri k významnému a preukázateľnému pokroku smerujúcemu k cieľom udržateľného rozvoja 

prostredníctvom znižovania dosahov na životné prostredie, alebo dosahovania efektívnejšieho 

a zodpovednejšieho využívania prírodných zdrojov, vrátane energií.“14 Z definície samotnej, 

no aj z Európskou komisiou zverejnených príkladov dobrej praxe15 vyplýva, že Európska 

komisia kladie dôraz najmä na environmentálny aspekt eko-inovácií a v omnoho menšej 

miere na ich unikátnosť. Môže sa teda jednať skrátka o modernizáciu výrobných zariadení 

za účelom zníženia spotreby energií pri výrobe, využívanie environmentálne priateľskejších 

vstupov, zužitkovávanie odpadov z výroby či využívanie recyklovaných materiálov. 

Odlišný metodologický prístup zvolila Organizácia spojených národov, ktorá kladie 

dôraz na zohľadnenie celého životného cyklu produktu, no zároveň aj na ekonomické výhody 

eko-inovácií pre podniky. Eko-inovácia je podľa OSN „novým podnikateľským prístupom, 

ktorý prináša udržateľnosť naprieč celým životným cyklom produktu, pričom zároveň 

posilňuje výkonnosť a konkurenčnú schopnosť firmy.“16 Ako dokladajú príklady najlepšej 

praxe z rozvíjajúcich sa krajín, ktoré publikovala OSN17, práve biznisový rozmer eko-inovácií 

je prezentovaný ako motivátor k ich implementácii. Jedná sa napríklad o potenciál zníženia 

nákladov na prevádzku výroby či možnosť vstupu na nové trhy, či už priamo, alebo 

prostredníctvom zapojenia sa do globálnych dodávateľských reťazcov medzinárodných 

firiem, ktoré majú nastavené určité vlastné environmentálne štandardy. 

Ďalší metodologický prístup k eko-inováciám prináša OECD. V prvom rade vychádza 

zo spoločnej definície OECD a Eurostatu z roku 2005 ohľadom inovácií ako takých. 

Za inováciu sa považuje „zavádzanie nových a významne vylepšených produktov 

(tovarov alebo služieb), alebo procesov či marketingových metód, prípadne nových 

organizačných metód v podnikateľskej činnosti, pracovnej organizácii či vonkajších 

vzťahoch.“18 Za dva špecifické znaky eko-inovácie nad rámec definície inovácie potom 

OECD považuje (1) explicitný dôraz na zníženie environmentálnych dosahov, či už zámerom, 

alebo nie a (2) rozsah pôsobnosti inovácie nie je limitovaný na vyššie zmienené oblasti, 

ale môže sa týkať aj spoločenských a inštitucionálnych štruktúr mimo inovujúceho podniku. 

V rámci tohto prístupu je teda zjavne kladený dôraz aj na novátorstvo, no hlavne reálny efekt 

eko-inovácie. Na rozdiel od prístupu EK a OSN je zároveň kladený vyšší dôraz na rôzne 

aspekty podnikania, v ktorých je možné eko-inovácie prinášať. Tie zároveň zahŕňajú 

aj environmentálne orientované spoločenské zmeny, ktoré môže eko-inovujúci podnik svojou 

činnosťou vyvolať. 

Hlbší náhľad do konceptu eko-inovácie ďalej ponúkajú výskumné publikácie, ktoré 

ich kategorizujú podľa motivácií k ich zavádzaniu a aspektov podnikania, v ktorých 

sú zavádzané. Alasdair Reid, riaditeľ European Future Innovation System Centre a Michal 

Miedzinski, výskumný pracovník z University College London, vo svojej spoločnej publikácii 

prinášajú rozlíšenie eko-inovácií podľa ich jednotlivých typov, ktoré sa týkajú rôznych 

 
14Zdroj: European Commission. 2014. Competitiveness and Innovation Framework Programme. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/cip/ 
15Zdroj: European Commission. 2021. Eco-innovation in practice. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation_en 
16Zdroj: United Nations Environment Programme. Eco-innovation. Dostupné na: 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/responsible-industry/eco-

innovation 
17Zdroj: United Nations, European Commission. 2018. Eco-innovation Manual – Country cases. Dostupné na: 

http://unep.ecoinnovation.org//wp-content/uploads/2017/09/UN_Eco-innovation_Manual_Country_Cases.pdf 
18Zdroj: OECD. 2009. Sustainable Manufacturing and Eco-Innovation. Dostupné na: 

https://www.oecd.org/innovation/inno/43423689.pdf 
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aspektov podnikania19. Prvým typom sú eko-inovácie z perspektívy životného cyklu 

produktu. Tieto sa týkajú zníženia vplyvov na životné prostredie v ktorejkoľvek fáze 

životného cyklu produktu – od získavania vstupných surovín a energií, cez energetickú 

náročnosť, produkovaný odpad a ďalšie environmentálne vplyvy spojené so samotnou 

výrobou, ďalej dopravu vyrobeného produktu až po spracovanie a zužitkovanie materiálov 

po skončení životnosti produktu. Druhým typom eko-inovácie sú produktové a procesné 

inovácie, ktoré sa zameriavajú na limitovanie environmentálnej záťaže spôsobenej 

používaním produktu či služby zákazníkom. Jedná sa o inovácie produktov samotných tak, 

aby jednak použité materiály, súčiastky a softvér, no zároveň aj celková funkčnosť produktu 

či služby – vrátane energetickej náročnosti ich používania – mali nižší vplyv na životné 

prostredie. Tretím typom eko-inovácie sú potom organizačné inovácie, ktoré sa týkajú 

zavádzania zmien vo fungovaní podniku s cieľom zníženia environmentálnej záťaže 

spôsobenej samotnou podnikateľskou činnosťou. Jedná sa napríklad o usporiadanie 

pracoviska a organizáciu aktivít zamestnancov v rámci podniku, no taktiež o štruktúru 

vzťahov s externými dodávateľmi. Podnik sa teda v rámci tohto typu eko-inovácie snaží 

o ekologickejšiu prevádzku, či o nákup tovarov od lokálnych dodávateľov. Štvrtým typom 

eko-inovácie sú napokon marketingové inovácie, ktoré majú zásadný vplyv na komerčný 

potenciál podniku. Na rozdiel od prvých troch typov eko-inovácií majú marketingové 

inovácie síce najnižší priamy dosah na životné prostredie, no sú kľúčové pre popularizáciu 

eko-inovácií a ich úspech medzi zákazníkmi. Zároveň pre samotný inovujúci podnik 

predstavujú cennú príležitosť vstúpiť na nové trhy, či osloviť nový segment zákazníkov. 

 

 

 

 
19 Zdroj: Reid A., Miedzinski M. 2008.  Eco-Innovation: Final Report For Sectoral Innovation Watch. Dostupné 

na: https://www.researchgate.net/publication/301520793_Eco-

Innovation_Final_Report_for_Sectoral_Innovation_Watch 
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2. Zelený akčný plán pre MSP 

Zelený akčný plán pre MSP bol prijatý v roku 2014 s hlavným zámerom pomôcť malým 

a stredným podnikom k využitiu príležitostí, ktoré ponúka strategická transformácia 

európskeho trhu na model zelenej ekonomiky. Nadväzuje najmä na ambiciózne 

environmentálne ciele predstavené v stratégii Európa 2020 a na iniciatívu Small Business Act, 

konkrétne jej princíp číslo deväť – umožniť MSP premieňať environmentálne výzvy 

na príležitosti. Európska únia kladie vo svojich politikách vysoký dôraz na komplexné 

prepájanie environmentálnych a hospodárskych cieľov, takže Zelený akčný plán súbežne 

dopĺňa ďalšie európske zelené iniciatívy, ktoré sú zamerané na iné špecifické oblasti 

ekonomiky. Predovšetkým ide o Eco-Innovation Action Plan, Green Employment Initiative, 

Circular economy Action Plan a napokon tiež European Industrial Renaissance.  

Zelený Akčný plán prepája predovšetkým dve z kľúčových hospodárskych priorít EÚ, 

a síce podporu malých a stredných podnikov s presadzovaním efektívnejšieho využívania 

zdrojov. V čase zostavovania priorít pre tento akčný plán Európska komisia vyhodnotila, 

že pre výrobné podniky predstavujú náklady na suroviny, energie a vodu typicky 

až 50 percent z celkových výrobných nákladov – v porovnaní s 20 percentami, ktoré 

predstavujú náklady na pracovnú silu. Presadenie cieľov v oblasti efektívnejšieho využívania 

zdrojov teda má potenciál samé o sebe výrazne dopomôcť k zvýšeniu konkurenčnej 

schopnosti európskych podnikov. To je zároveň dôležitý aspekt pri snahách o opätovné 

naštartovanie európskej ekonomiky a podporu tvorby pracovných miest. V kontexte výziev 

spojených s klimatickou zmenou je však nutné zabezpečiť, aby bol tento rast 

aj environmentálne udržateľný. Pri pohľade na širší strategický kontext však snaha o zvýšenie 

energetickej efektívnosti reaguje aj na ďalšie významné výzvy. Rast európskej ekonomiky bol 

dlhodobo založený predovšetkým na využívaní neobnoviteľných zdrojov. Dlhodobo však čelí 

rastúcim cenám surovín a energií, pričom je v mnohých prípadoch závislá od ich dovozu 

z tretích krajín. Obzvlášť sa jedná o dovoz fosílnych palív. Práve prechod na model zeleného 

hospodárstva ponúka možnosť zvýšiť surovinovú a energetickú bezpečnosť európskej 

ekonomiky, prispieť k zvýšeniu kvality životného prostredia a v procese zároveň vytvoriť 

významné nové podnikateľské príležitosti. Podnikateľský sektor je pri týchto snahách 

nepostrádateľným partnerom. Špeciálne to platí pre segment malých a stredných podnikov, 

ktoré reprezentujú v rámci nefinančnej podnikovej ekonomiky EÚ až 99,8 percenta všetkých 

podnikov, vytvárajú 66,6 percenta pracovných miest a 56,4 percenta pridanej 

hodnoty20. Rozšírenie praktík zeleného podnikania – vrátane efektívnejšieho využívania 

zdrojov a eko-inovácií – v rámci segmentu MSP tak dokáže zabezpečiť rýchlejší a robustnejší 

prechod na model zeleného hospodárstva a v procese posilniť konkurenčnú schopnosť 

európskej ekonomiky. 

Zelený akčný plán bol zostavený na základe konzultácií s relevantnými subjektmi 

pôsobiacimi v rámci jednotlivých členských štátov EÚ. Ide o rámcový dokument, 

ktorý predstavuje opatrenia na celoeurópskej úrovni tak, aby posilňovali súvisiace podporné 

iniciatívy a mechanizmy pre zelené podnikanie MSP na úrovni členských štátov. 

Toto nastavenie vychádza zo skutočnosti, že väčšina členských štátov má na národnej 

a prípadne aj regionálnej úrovni už zriadené inštitúcie a mechanizmy pre poskytovanie 

daného typu podpory. Zároveň je preň k dispozícii financovanie prostredníctvom 

už existujúcich špecializovaných programov v rámci EŠIF aj ďalších programov 

financovania. Snahou Európskej komisie je existujúce kapacity posilniť a lepšie prepojiť, 

a to najmä s ohľadom na to, že medzi jednotlivými sektormi ekonomiky a geografickými 

 
20 Zdroj: European Commission. 2019. 2019 SBA Fact Sheet & Scoreboard – European Union 
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regiónmi identifikovala výrazné rozdiely v efektivite využívania zdrojov aj v celkovom tempe 

napĺňania environmentálnych cieľov.  

V rámci tejto kapitoly sa však zameriame na rozbor a zhodnotenie doterajšieho plnenia 

Zeleného akčného plánu len na európskej úrovni. Národné podporné rámce pre zelené 

podnikanie MSP a pokrok jednotlivých krajín V4 budú predmetom skúmania nasledujúcich 

kapitol. Táto kapitola sa ďalej zameria na rozbor cieľov Zeleného akčného plánu na základe 

textácie samotného dokumentu21. Priebežné hodnotenie ich plnenia bude vychádzať 

zo záverov štúdie Európskeho znalostného centra pre efektívne využívanie zdrojov (EREK), 

ktorá bola spracovaná pre Európsku komisiu22. Predmetná štúdia bola publikovaná v roku 

2018 a uvádza zhodnotenie priebežného stavu ku koncu roka 2017, pričom hodnotí vybraných 

14 z celkových 36 opatrení predstavených v Zelenom akčnom pláne. V čase zostavovania 

tejto analýzy neboli k dispozícii aktuálnejšie ani úplnejšie údaje. Konkrétne ciele Zeleného 

akčného plánu sú združené do nasledujúcich piatich tematických oblastí, v rámci ktorých 

budú v tejto kapitole hodnotené: (1) ekologizácia MSP v záujme lepšej 

konkurencieschopnosti a udržateľnosti, (2) ekologické́ podnikanie pre podniky budúcnosti, 

(3) príležitosti pre MSP v ekologickejšom hodnotovom reťazci, (4) prístup na trhy 

pre ekologické́ MSP a (5) riadenie. 

2.1 Ekologizácia MSP v záujme lepšej konkurencieschopnosti 

a udržateľnosti 

Prvá tematická oblasť je zameraná predovšetkým na zvýšenie efektívnosti využívania 

zdrojov s ohľadom na zníženie výrobných nákladov na jednej strane, no zároveň aj s ohľadom 

na potenciálne zvýšenie produktivity výroby na strane druhej. Európska komisia 

pri zostavovaní Zeleného akčného plánu odhadla, že vďaka efektívnejšiemu využívaniu 

zdrojov by celý segment európskych malých a stredných podnikov mohol ušetriť 

na nákladoch dokopy až 630 miliárd Eur ročne. Slabé povedomie a nízka informovanosť 

o výhodách prechodu na zelené podnikanie však boli identifikované ako dôvody, pre ktoré 

mnohé európske MSP po takýchto opatreniach nesiahli. V rámci prvej tematickej oblasti 

sú preto definované opatrenia na zvýšenie informovanosti o výhodách efektívnejšieho 

využívania zdrojov. Nakoľko malé a stredné podniky navyše nemusia disponovať potrebnými 

znalosťami a expertízou, Zelený akčný plán definuje medzi opatreniami aj posilnenie 

odborného poradenstva a technickej podpory prostredníctvom už existujúcich kapacít 

na národnej aj nadnárodnej úrovni. Opatrenia prvej tematickej oblasti potom dopĺňa ešte 

poskytovanie poradenstva pri získavaní finančných zdrojov a taktiež špecializované nástroje 

finančnej podpory. Napriek dlhodobým výhodám totiž prechod na výrobu s efektívnejším 

využívaním zdrojov vyžaduje zvýšené investície, na ktoré MSP nemusia byť nevyhnutne 

kapitálovo pripravené. 

 

 

 

 

 
21Zdroj: European Commission. 2014. Green action plan for SMEs – Enabling SMEs to turn environmental 

challenges into business opportunities. 
22Zdroj: European Resource Efficiency Knowledge Centre. 2018. Green Action Plan for SMEs – Implementation 

report. Brussels: European Union. ISBN 978-92-9202-377-5  
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Cieľ 1: Poskytnúť európskym MSP praktické́ informácie, poradenstvo a podporu,  

aby dokázali zlepšiť svoju efektívnosť̌ pri využívaní zdrojov23 

V rámci tohto cieľa sú definované štyri opatrenia. Prvým a najzásadnejším je zriadenie 

dedikovaného Európskeho centra excelentnosti pre efektívne využívanie zdrojov, ktoré má 

poskytovať komplexné poradenstvo a pomoc malým a stredným podnikom. Okrem 

technických a procesných otázok spojených s efektívnosťou využívania zdrojov má byť 

schopné tiež poskytovať informácie o dostupných programoch podpory. Centrum má 

fungovať priamo alebo prostredníctvom partnerov v členských štátoch EÚ, či jednotlivých 

regiónoch. Druhým opatrením je potom zapojenie siete Enterprise Europe Network (EEN), 

ktorá má usporiadať rozsiahlu informačnú kampaň o prínosoch a príležitostiach spojených 

s efektívnejším využívaním zdrojov. EEN má v tejto oblasti taktiež poskytovať pre malé 

a stredné podniky poradenské služby. Tretie opatrenie sa týka Európskej komisie, ktorá má 

zamerať pozornosť na pomoc riadiacim orgánom EŠIF pri podpore projektov zameraných 

na zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov a taktiež propagáciu výhod a príležitostí 

spojených s prechodom na model zelenej ekonomiky. Napokon štvrté opatrenie sa týka 

potreby monitorovania tendencií a trendov malých a stredných podnikov v predmetnej oblasti, 

aby bolo možné ďalšie politiky primerane usmerniť a reagovať na potreby a prekážky, 

s ktorými sa MSP stretávajú. Toto monitorovanie sa má realizovať v rámci prieskumov 

Eurobarometra.  

Cieľ 2: Podporovať efektívne mechanizmy na prechod k ekologickým technológiám24  

V rámci tohto cieľa sú definované dve opatrenia, pričom obe sa týkajú EEN. Prvé 

opatrenie je zamerané na podporu komercializácie ekologických technológií, ktorá 

je pre úspech Zeleného akčného plánu dôležitá a Európska komisia preto na ňu kladie dôraz. 

Pre účel prenosu technológií má poslúžiť už existujúca rozsiahla databáza EEN, ktorá má byť 

aktualizovaná tak, aby lepšie prepojila ponuku a dopyt klientov zo segmentu MSP v oblasti 

efektívnejšieho využívania zdrojov. Druhým opatrením je vyzvanie partnerov siete EEN, 

aby nadväzovali užšie spolupráce medzi rôznymi odvetviami za účelom uľahčenia výmeny 

informácií a know-how v predmetnej oblasti. 

Cieľ 3: Uľahčiť prístup k financovaniu pre zlepšenia súvisiace s využívaním zdrojov 

a energetickou účinnosťou v segmente MSP25 

Tretí cieľ definuje päť konkrétnych opatrení. Prvé je zamerané na uľahčenie prístupu 

k informáciám o možnostiach získania finančnej aj nefinančnej formy podpory v predmetnej 

oblasti. Za týmto účelom sa majú aktualizovať príslušné webové stránky Európskej komisie. 

Zvyšné štyri opatrenia sa týkajú nasmerovania finančných prostriedkov pre podporu 

efektívnejšieho využívania zdrojov a zvýšenie energetickej účinnosti, a to z európskych 

aj súkromných zdrojov. Európska investičná banka má využiť svoj dedikovaný nástroj 

na financovanie prírodného kapitálu na príslušné projekty súvisiace najmä s poskytovaním 

ekosystémových služieb a adaptáciou na klimatickú zmenu. Európsky fond regionálneho 

rozvoja a Európsky námorný a rybársky fond majú v rámci svojich finančných prostriedkov 

vyčlenených na programové obdobie 2014 až 2020 podporovať využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie, energetickej účinnosti aj zvýšenie efektivity využívania zdrojov. Takéto 

 
23Zdroj: European Commission. 2014. Green action plan for SMEs – Enabling SMEs to turn environmental 

challenges into business opportunities, s. 4 
24Zdroj: European Commission. 2014. Green action plan for SMEs – Enabling SMEs to turn environmental 

challenges into business opportunities, s. 5 
25Zdroj: European Commission. 2014. Green action plan for SMEs – Enabling SMEs to turn environmental 

challenges into business opportunities, s. 5 
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zameranie podpory bolo napokon stanovené ako investičná priorita. Pre úspešné dosahovanie 

cieľov Zeleného akčného plánu je však kľúčové aj zapojenie súkromného kapitálu. Štvrté 

opatrenie preto vyzýva na podporu z Nástroja súkromného financovania energetickej 

efektívnosti (PF4EE). Ako piate opatrenie sa má napokon zriadiť sieť verejných 

a súkromných investorov, ktorí sa zameriavajú a podporu eko-inovácií. 

Priebežné plnenie cieľov I. tematickej oblasti26 

Jedným z ťažiskovým opatrení v rámci prvej tematickej oblasti malo byť zriadenie 

Európskeho znalostného centra pre efektívne využívanie zdrojov (EREK). Táto platforma 

bola postupne pripravovaná od roku 2015 a napokon plne sprevádzkovaná v roku 2018. Ide 

o online platformu, ktorá ponúka široké spektrum informačných a poradenských služieb 

pre malé a stredné podniky. Medzi najdôležitejšie patrí databáza osvedčených riešení z praxe, 

ktoré môžu byť pre MSP inšpiráciou k podniknutiu vlastných krokov k efektívnemu 

využívaniu zdrojov. Ďalej je to online knižnica národných politík, opatrení a nástrojov 

určených na poradenskú, technickú a finančnú podporu MSP so záujmom o zelené 

podnikanie. Významným nástrojom je taktiež online aplikácia, s pomocou ktorej si MSP 

môžu samé zhodnotiť svoju aktuálnu efektívnosť pri využívaní zdrojov. Významnou aktivitou 

EREK je napokon aj budovanie siete podporných organizácií pre MSP naprieč členskými 

štátmi EÚ. 

Prieskumy Eurobarometra mali podľa definovaných opatrení zabezpečiť pravidelné 

monitorovanie aktivít európskych MSP v oblasti efektívneho využívania zdrojov a budovania 

cirkulárnej ekonomiky. Európska komisia tomuto opatreniu venovala zvýšenú pozornosť 

a v rokoch 2013, 2015, 2016 a 2018 boli publikované podrobné špecializované prieskumy 

pod názvami „SME, resource efficiency and green markets“ a „SMEs and Circular 

Economy”.  

Európska investičná banka mala ďalej zabezpečiť financovanie na podporu zvýšenia 

energetickej efektívnosti a adaptácie na klimatickú zmenu. V roku 2015 EIB spustila pilotný 

finančný nástroj pod názvom Natural Capital Financing Facility, ktorý mal poslúžiť 

na overenie atraktivity tohto typu komerčných projektov a prilákať aj financovanie 

zo súkromných zdrojov. Nástroj následne fungoval v pilotnej fáze do roku 2017 s finančnou 

kapacitou 100 až 125 miliónov Eur v podobe návratného financovania a dodatočných 

10 miliónov Eur vyčlenených pre granty na technickú pomoc. Malé a stredné podniky mohli 

žiadať o financovanie priamo, alebo prostredníctvom sprostredkovateľskej finančnej 

inštitúcie, či investičného fondu. 

Významným opatrením prvej tematickej oblasti Zeleného akčného plánu bolo aj 

zabezpečiť nasmerovanie finančných prostriedkov na podporu efektívneho využívania 

zdrojov. Toto opatrenie naplnil spoločný finančný nástroj Európskej komisie a Európskej 

investičnej banky pod názvom PF4EE. Riadený je EIB a financovaný prostredníctvom 

programu LIFE, z ktorého bolo vyčlenených na obdobie rokov 2015 až 2017 pre tento účel 

80 miliónov Eur. EIB mala v pláne vyčleniť dodatočných 480 miliónov Eur.  

V oblasti financovania je ďalším naplneným cieľom vytvorenie siete verejných 

a súkromných investorov do eko-inovácií. Európska komisia v spolupráci so španielskou 

spoločnosťou Zabala Innovation Consulting spustila za týmto účelom projekt pod názvom 

Inneon. Tento projekt úspešne vytvoril platformu investorov a profesionálov so záujmom 

o komercializáciu eko-inovácií. Okrem samotnej investičnej aktivity ponúka Inneon 

perspektívnym projektom aj poradenskú a mentorskú podporu a sprostredkovanie dodatočnej 

 
26 Zdroj: European Resource Efficiency Knowledge Centre. 2018. Green Action Plan for SMEs – 

Implementation report. Brussels: European Union. ISBN 978-92-9202-377-5. s. 18 
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podpory zo zdrojov EÚ. Inneon združil dokopy 65 investorov zo sedemnástich európskych 

krajín. V priebehu prvých tridsiatich mesiacov svojho fungovania platforma vyhodnotila 

198 žiadostí, z čoho 80 eko-inovatívnych MSP získalo nefinančnú podporu v podobe 

poradenstva a mentoringu a 15 MSP získalo aj financie. 

2.2 Ekologické podnikanie pre podniky budúcnosti 

Druhá tematická oblasť definuje ciele a opatrenia, ktoré majú riešiť prekážky pri vývoji 

a zavádzaní ekologických inovácií, či už majú podobu technológií, služieb, alebo nových 

podnikateľských modelov. Prechod na zelené podnikanie totiž ponúka významné 

podnikateľské príležitosti, a to najmä pre tie podniky, ktoré sa rozhodnú vstúpiť priamo na trh 

environmentálnych tovarov a služieb. Vstúpiť na trh s riešeniami pre efektívnejšie využívanie 

zdrojov, minimalizáciu odpadov či znižovanie environmentálnej záťaže však pre MSP často 

obnáša potrebu prísť s vlastnými inováciami. Zelený akčný plán sa preto v rámci tejto 

tematickej oblasti zameriava na podporu rozvoja takej podoby podnikateľského prostredia, 

v ktorej pre MSP nie je zložité eko-inovácie vyvíjať, financovať a prinášať na trh. 

Zadefinované opatrenia majú k tomuto zámeru dopomôcť prostredníctvom podpory 

špecializovaného vzdelávania, podpory budovania partnerstiev a klastrov a taktiež finančnej 

podpory výskumu a vývoja. Financovanie stanovených cieľov má byť zabezpečené 

prostredníctvom už existujúcich schém a programov. 

Cieľ 1: Podporovať všetky formy eko-inovácií, vrátane iných ako technologických eko-

inovácií27 

V rámci tohto prvého cieľa sú definované tri konkrétne opatrenia. Prvé sa týka programu 

Horizont 2020. Malé a stredné podniky mali už v čase predstavenia Zeleného akčného plánu 

možnosť v rámci jednotlivých výziev žiadať podporu eko-inovácií v oblastiach výroby, 

spracovania potravín a nízkouhlíkovej energetiky. Program má navyše pomôcť malým 

a stredným podnikom preskúmať vedeckú, technickú uskutočniteľnosť eko-inovácií 

v kontexte možností ich komercializácie. Zámerom je dosiahnuť, aby sa eko-inovatívne 

nápady darilo vo vyššej miere premieňať na podnikateľské aktivity. Druhé opatrenie sa taktiež 

týka programu Horizont 2020, konkrétne výzvy „Opatrenia v oblasti klímy, životného 

prostredia, efektívneho využívania zdrojov a surovín“. Táto podporuje širšie spektrum 

inovácií, ktoré sa týkajú efektívnejšieho využívania zdrojov a budovania cirkulárnej 

ekonomiky, a to vrátane vytvárania a koordinácie partnerských sietí, samotného výskumu 

a demonštračných činností. Tretie opatrenie sa napokon týka využitia alokovaných 

zdrojov EŠIF v programovom období 2014 až 2020, konkrétne Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 

a Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Tie majú ako prioritné oblasti určené 

zvyšovanie konkurenčnej schopnosti MSP prostredníctvom podpory využívania 

obnoviteľných zdrojov a zvyšovania ich energetickej účinnosti. Členské štáty by mali svoje 

operačné programy zamerať na čerpanie prostriedkov práve v týchto oblastiach. 

 

 

 

 
27 Zdroj: European Commission. 2014. Green action plan for SMEs – Enabling SMEs to turn environmental 

challenges into business opportunities, s. 6 
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Cieľ 2: Uľahčovať vytváranie obchodných partnerstiev, zdieľanie zručností a poznatkov 

pre ekologické podnikanie28 

Tento cieľ zahŕňa štyri konkrétne opatrenia. Prvé odkazuje na Green Employment 

Initiative, ktorá sa tematicky zameriava na možnosti využitia potenciálu zelenej ekonomiky 

vytvárať pracovné miesta a prináša komplexný plán na rozvoj zručností pre ekologizáciu 

hospodárstva. Druhé opatrenie mieri k zníženiu investičných rizík, ktoré sa spájajú 

so zeleným podnikaním. Prostredníctvom iniciatív ako Overovanie environmentálnej 

technológie, ktoré bolo v čase predstavenia Zeleného akčného plánu pilotným projektom EÚ, 

má byť podporená informovanosť o eko-inováciách a eko-inovatívnych MSP. V rámci 

tretieho opatrenia má byť do plnenia Zeleného akčného plánu zapojený program LIFE, ktorý 

má podporovať nové komerčné modely efektívneho využívania zdrojov a energetickej 

účinnosti. Štvrté opatrenie je napokon zamerané na zviditeľnenie a ocenenie podpory 

zeleného podnikania. V rámci European Enterprise Promotion Awards majú byť ocenené 

verejné inštitúcie aj verejno-súkromné partnerstvá, ktoré úspešne podporujú rozvoj zelenej 

ekonomiky a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov. 

Cieľ 3: Lepšie využívať úlohu klastrov pri podpore ekologických inovatívnych MSP29  

Tretí cieľ predstavuje jedno opatrenie, a síce stanovenie efektívnosti využívania zdrojov 

ako samostatnej tematickej oblasti vzdelávania v rámci Cluster Excellence Programme, 

ktorý spadá pod program COSME. Zámerom je zvýšiť informovanosť manažérov klastrov 

o možných krokoch, ktoré by mohli podniknúť za účelom podpory eko-inovácií a efektívneho 

využívania zdrojov. 

Priebežné plnenie cieľov II. tematickej oblasti30 

Významným opatrením z druhej tematickej oblasti, ktoré sa podarilo naplniť, bolo 

využitie programu Horizont 2020 na finančnú podporu eko-inovácií. Pre tento účel existuje 

v rámci programu tzv. SME Instrument, ktorý podporuje dva typy projektov. V rámci Fázy 

1 je len testovaná uskutočniteľnosť perspektívnych inovatívnych nápadov, v rámci Fázy 2 je 

už poskytovaná finančná podpora pre výskum a prípravu komercializácie. Horizont 2020 

ani SME Instrument síce nie sú explicitne určené na podporu eko-inovácií MSP, no takáto 

podpora je možná a je aj realizovaná v závislosti od vyhodnotenia prijatých žiadostí. 

Hodnotiaca správa EREK sumarizuje poskytnutie podpory pre komerčné inovačné projekty 

v oblasti klimatickej zmeny, životného prostredia a efektívnosti zdrojov nasledovne. V rámci 

Fázy 1 bolo podporených 131 inovačných projektov celkovou sumou 6,6 milióna Eur 

a v rámci Fázy 2 bolo podporených 29 projektov celkovou sumou takmer 43,8 milióna Eur. 

Horizont 2020 podporil aj výskumné projekty v predmetnej oblasti, ktoré majú nekomerčný 

charakter. Do výzvy „Opatrenia v oblasti klímy, životného prostredia, efektívneho využívania 

zdrojov a surovín“ sa prihlásilo až 152 projektov. Projekty úspešných uchádzačov 

zo segmentu malých a stredných podnikov boli podporení celkovou sumou 

17,36 milióna Eur. Dokopy 59 MSP bolo v rámci tejto výzvy aktívne zapojených 

do výskumných a eko-inovačných projektov v rámci partnerstiev s ďalšími subjektmi. 

Ďalej bol v rámci druhej tematickej oblasti naplnený zámer propagovať zelené 

podnikanie a príslušné podnikateľské zručnosti. Zámer bol realizovaný prostredníctvom 

 
28Zdroj: European Commission. 2014. Green action plan for SMEs – Enabling SMEs to turn environmental 

challenges into business opportunities, s. 7 
29Zdroj: European Commission. 2014. Green action plan for SMEs – Enabling SMEs to turn environmental 

challenges into business opportunities, s. 7 
30Zdroj: European Resource Efficiency Knowledge Centre. 2018. Green Action Plan for SMEs – Implementation 

report. Brussels: European Union. ISBN 978-92-9202-377-5. s. 29 
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verejno- súkromnej organizácie Climate Knowledge and Innovation Community (Climate-

KIC), ktorá je podporovaná Európskym Inštitútom inovácií a technológií (EIT). Climate-KIC 

spustil viacero iniciatív, ktoré sú orientované primárne na rozvoj ľudského kapitálu v kontexte 

eko-inovácií. Organizácia vďaka spolupráci s rozsiahlou sieťou mentorov poskytuje 

mentoringové a rozvojové programy, no tiež finančnú podporu eko-inovatívnym projektom. 

Medzi rokmi 2014 a 2017 bolo priamo podporených 59 projektov celkovou sumou 

54,2 milióna Eur. Eko-inovatívne projekty startupového charakteru sa môžu zapojiť 

do akceleračného programu. V skúmanom období bolo podporených zhruba 400 takýchto 

projektov, pričom napríklad v roku 2015 získali z externých zdrojov investície v hodnote 

68 miliónov Eur. 

Naplniť sa podarilo aj zámer znižovať rizikovosť investovania do eko-inovačných 

technológií. V roku 2011 bol spustený program Environmental Technology Verification 

(ETV), ktorého účelom je podpora komercializácie environmentálnych technológií. Pilotná 

fáza fungovania programu prebiehala do roku 2016. V priebehu tohto obdobia sa podarilo 

verifikovať 17 projektov, začať verifikáciu pri 62 projektoch a prijať ďalších 175 žiadostí. 

Tento program síce nie je určený výhradne pre malé a stredné podniky, no práve pre ne sa 

ukázal byť vysoko prínosný. 

Pokrok bol zaznamenaný aj v oblasti zapájania klastrov do podpory zeleného podnikania 

MSP. Zámer bol realizovaný organizáciou European Foundation for Cluster Excellence 

(EFCE), ktorá do svojho vzdelávacieho programu pre riadiacich pracovníkov klastrov zaradila 

tematický modul o efektívnom využívaní zdrojov. Účastníkom objasňuje ekonomické 

a environmentálne prínosy, ktoré efektívne využívania zdrojov prináša a motivuje ich tým, 

aby sa týmito možnosťami ďalej zapodievali aj vo vlastných klastroch a podnikoch. 

2.3 Príležitosti pre MSP v ekologickejšom hodnotovom reťazci 

Tretia tematická oblasť sa zameriava na podporu budovania a rozvoja modelu cirkulárnej 

ekonomiky v Európskej únii. Efektívnosť využívania zdrojov v spojení s prechodom 

na cirkulárnu ekonomiku predstavujú pre Európsku úniu zo strategického hľadiska príležitosť 

znížiť aktuálnu závislosť na dovoze energií a surovín z tretích krajín. Aktivity spojené 

s prechodom na tento ekonomický model taktiež ponúkajú významné podnikateľské 

príležitosti pre malé a stredné podniky, no zároveň aj potenciál tvorby nových pracovných 

miest. Prechod na model cirkulárnej ekonomiky pritom obnáša pomerne široké spektrum 

príležitostí, a to vrátane navrhovania a výroby ekologickejších tovarov a služieb, recyklovania 

materiálov a odpadov, údržby, opravy a opätovného využívania produktov. Zelený akčný plán 

sa aj v tomto prípade pokúša prispieť k vytvoreniu priaznivého podnikateľského prostredia, 

v ktorom budú takéto príležitosti pre MSP dostupné aj atraktívne. Prechod na model 

cirkulárnej ekonomiky však bude vyžadovať systematické využívanie eko-inovácií 

a zavádzanie nových podnikateľských modelov. Priestor sa otvára najmä v nových 

hodnotových reťazcoch, v rámci ktorých sa MSP budú môcť zapojiť do zhodnocovania 

odpadov a obchodovania s recyklovanými materiálmi. Zužitkovanie týchto príležitostí však 

bude vyžadovať systematické nadväzovanie nových obchodných partnerstiev. Zámerom 

opatrení v tejto tematickej oblasti je preto odstraňovať prekážky, ktoré podnikom komplikujú 

zapojenie sa do týchto ekologických hodnotových reťazcov. Sústredia sa najmä 

na posilňovanie medzisektorovej a medzinárodnej spolupráce ekologických MSP. 
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Cieľ 1: Riešiť systémové prekážky medzisektorovej a medzištátnej spolupráce v rámci 

hodnotových reťazcov a pri vytváraní podnikov, a to prostredníctvom 

uľahčenia tvorby obchodných modelov v sektoroch služieb a opätovného 

využívania materiálov, výrobkov a odpadu31 

Prvý cieľ predkladá ako opatrenie dôkladnú analýzu systémových bariér, ktoré malým 

a stredným podnikom komplikujú zavádzanie podnikateľských modelov cirkulárnej 

ekonomiky, efektívneho využívania recyklovaných materiálov a procesov priemyselnej 

symbiózy. Európska komisia považuje odstránenie zmienených bariér za kľúčové, nakoľko 

umožní zavedenie kvalitnejších a efektívnejších podporných opatrení na európskej úrovni 

a zároveň pomôže posilniť úlohu MSP pri budovaní cirkulárnej ekonomiky. 

Cieľ 2: Uľahčiť spoluprácu medzi odvetviami s cieľom podporiť obehové 

hospodárstvo32  

Tento cieľ obsahuje päticu konkrétnych opatrení. Prvým je vyčleniť na podporu inovácií 

MSP najmenej 75 percent z rozpočtu v rámci iniciatívy „Projekty pre nové priemyselné 

hodnotové reťazce sprostredkované klastrami“ v rámci programu Horizont 2020. Zámerom je 

výraznejšie podporiť MSP pri začleňovaní do klastrov a hodnotových reťazcov. Táto snaha 

má zlepšiť možnosti spolupráce medzi odvetviami aj regiónmi a zároveň podporiť realizáciu 

a zavádzanie eko-inovačných projektov malých a stredných podnikov. Druhé opatrenie sa 

týka European Cluster Observatory, ktoré má regiónom poskytovať kvalitnejší prehľad 

o geografickej koncentrácii kompetencií v environmentálnych priemyselných odvetviach. 

Zároveň má poskytovať analýzy o trendoch vo vytváraní klastrov vzhľadom na ich 

medzisektorový aj internacionalizačný charakter. ECO má taktiež skúmať trendy 

v priemyselnej transformácii, ktoré sa týkajú environmentálnych odvetví. Tretím opatrením je 

určenie modelových regiónov, na príklade ktorých bude možné identifikovať a následne 

demonštrovať systematické eko-inovačné riešenia. Štvrté opatrenie sa týka programu LIFE, 

ktorý podporí zavádzanie podnikateľských modelov cirkulárnej ekonomiky a bude 

prezentovať ich prínosy pre podnikanie malých a stredných podnikov. Piatym opatrením je 

napokon zriadenie expertnej skupiny, ktorá sa zameria na skúmanie systematických prístupov 

k eko- inováciám v intenciách programu Horizont 2020. 

Priebežné plnenie cieľov III. tematickej oblasti33 

Tretia tematická oblasť žiada v záujme ďalšieho zefektívňovania európskych politík 

po dôkladných analýzach systémových prekážok, ktorým čelia MSP pri prechode na model 

zeleného podnikania. V nadväznosti na toto opatrenie Európska komisia skutočne objednala 

spracovanie viacerých podrobných analýz. Ide napríklad o štúdiu z roku 2014 pod názvom 

„Scoping study to identify potential circular economy actions, priority sectors, material flows 

& value chains“. Európska komisia využila prezentované zistenia pri príprave revidovaného 

balíku opatrení na podporu cirkulárnej ekonomiky. Ďalej ide napríklad o štúdiu z roku 2016 

pod názvom „Socioeconomic impact of increased reparability“, ktorá preskúmala 

environmenálne, sociálne a ekonomické dosahy, ktoré vyplývajú zo zavedenia požiadavky, 

aby bolo možné vyrábané produkty opraviť namiesto ich kompletnej výmeny. 

 
31Zdroj: European Commission. 2014. Green action plan for SMEs – Enabling SMEs to turn environmental 

challenges into business opportunities, s. 8 
32Zdroj: European Commission. 2014. Green action plan for SMEs – Enabling SMEs to turn environmental 

challenges into business opportunities, s. 8 
33Zdroj: European Resource Efficiency Knowledge Centre. 2018. Green Action Plan for SMEs – Implementation 

report. Brussels: European Union. ISBN 978-92-9202-377-5. s. 40 
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V rámci tretej tematickej oblasti bolo ďalej splnené opatrenie týkajúce sa aktivít European 

Cluster Observatory (ECO). ECO začalo v nadväznosti na Zelený akčný plán realizovať celú 

škálu nových aktivít s cieľom ponúknuť kvalitnejší prehľad o geografickej koncentrácii 

kompetencií v environmentálnych priemyselných odvetviach. V prvom rade bola zostavená 

nová metodológia pre analyzovanie špecifických podmienok pre klastre, ktoré vedú k rozvoju 

nových priemyselných odvetví. ECO ďalej zostavilo sériu analýz ohľadom trendov 

pri medzisektorovom vytváraní klastrov a ich internacionalizácie. Vytváraniu a fungovaniu 

klastrov v rámci zeleného podnikania bola venovaná samostatná štúdia. ECO ďalej pripravilo 

a priebežne aktualizuje online nástroj v podobe interaktívnej mapy, ktorá ponúka prehľad 

o geografickej koncentrácii kompetencií v rámci 51 tradičných a 10 nových sektorov. 

Tie zahŕňajú aj sektor eko-inovácií a zelených služieb ako požaduje Zelený akčný plán. 

2.4 Prístup na trhy pre ekologické MSP  

Štvrtá tematická oblasť sa zameriava na posilnenie internacionalizácie ekologicky 

podnikajúcich a eko-inovatívnych MSP z Európskej únie. Vstup na zahraničné trhy je 

pre tieto podniky významnou príležitosťou, ako posilniť komerčný potenciál svojich zelených 

riešení a posilniť vlastné postavenie na trhu. Zároveň môžu takýmto spôsobom prispieť 

k environmentálne priaznivejšiemu fungovaniu ekonomík aj mimo EÚ. V súčasnosti však 

segment európskych MSP vo všeobecnosti vykazuje relatívne slabú aktivitu v oblasti 

internacionalizácie. Obzvlášť sa to potom týka zelených podnikov, pričom Európska komisia 

odhaduje, že až deväť z desiatich takýchto MSP pôsobí len na domácom trhu. Ciele 

a opatrenia štvrtej tematickej oblasti Zeleného akčného plánu sa preto zameriavajú 

na posilnenie podporného rámca pre internacionalizáciu zelených podnikov, aby sa mohli 

úspešne zapojiť do medzinárodných hodnotových reťazcov. Konkrétne opatrenia sa týkajú 

v prvom rade podpory budovania zelenšieho vnútorného trhu EÚ. Ďalej tiež podpory 

prepájania zelených MSP so zahraničnými partnermi, podpory technologických transferov 

a podpory vstupu na trhy tretích krajín. 

Cieľ 1: Podporovať ekologickejší európsky vnútorný trh34  

Európske normalizačné organizácie majú byť nabádané a podporované, aby pri vytváraní 

noriem brali do úvahy aj európske ciele v oblasti budovania cirkulárnej ekonomiky. 

Environmentálne aspekty, na ktoré Európska komisia v rámci svojich zelených politík kladie 

dôraz, by sa mali stať integrálnou súčasťou európskych noriem. 

Cieľ 2: Uľahčiť ekologickým podnikateľom prístup na medzinárodné trhy35 

Tento cieľ ďalej predstavuje tri konkrétne opatrenia. Prvým je vytvorenie strategických 

klastrových partnerstiev, ktoré budú spájať klastre na medzisektorovej báze so zámerom 

vytvoriť spoločnú stratégiu pre internacionalizáciu a podporiť tak internacionalizačný 

potenciál ekologických a eko-inovačných MSP. Druhým opatrením je organizovanie 

medzinárodných podujatí, ktoré poslúžia ekologickým a eko-inovatívnym MSP 

pri nadväzovaní kontaktov s potenciálnymi partnermi a zákazníkmi. Týmto spôsobom bude 

podporená spolupráca aj komerčný potenciál relevantných malých a stredných podnikov. 

Tretím opatrením je napokon využitie finančných prostriedkov z programu COSME 

na podporu internacionalizácie malých a stredných podnikov. 

 
34Zdroj: European Commission. 2014. Green action plan for SMEs – Enabling SMEs to turn environmental 

challenges into business opportunities, s. 9 
35Zdroj: European Commission. 2014. Green action plan for SMEs – Enabling SMEs to turn environmental 

challenges into business opportunities, s. 9 
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Cieľ 3: Podporovať zavádzanie technológií pre efektívne využívanie zdrojov 

v partnerských krajinách prostredníctvom spolupráce s európskymi MSP36  

Prvé opatrenie sa opiera o európsky program Low Carbon Business Action, ktorý 

poskytne podporu pri vytváraní partnerstiev medzi európskymi podnikmi a podnikmi z krajín 

so stredným príjmom. Program Low Carbon Business Action zároveň poskytne pomoc 

pri vyhodnocovaní žiadostí o finančnú podporu takýchto partnerstiev s prihliadnutím na to, 

či sú predložené návrhy v záujme oboch zúčastnených strán a taktiež v súlade s rozvojovými 

politikami. Druhým špecifickým opatrením je potom budovanie nových podnikateľských 

aktivít v krajinách južného stredomoria. Tie musia byť založené na zelených technológiách 

a spolupráci s európskymi MSP. 

Priebežné plnenie cieľov IV. tematickej oblasti37 

Štvrtá tematická oblasť predkladá viaceré opatrenia na podporu internacionalizácie eko-

 inovačných MSP. Európske inštitúcie, členské štáty a ich regióny boli v tomto smere 

následne aj veľmi aktívne. Podpora internacionalizácie bola realizovaná skrz existujúce 

inštitúcie, ako napríklad jednotlivé obchodné komory, Eurochambers či Gateway Business 

Avenues. Zvýšená pozornosť však bola venovaná klastrovej spolupráci v rámci 

internacionalizácie. Zriadený bol napríklad program European Strategic Cluster Partnerships 

for Going International (ESCP-4i). Vďaka financovaniu z programu COSME podporila 

vzájomnú spoluprácu a zahraničné aktivity podnikov aj platforma European Cluster 

Collaboration Platform (ECCP). Z programu COSME bola ďalej financovaná iniciatíva 

Clusters Go International (CGI) zameraná na podporu medzisektorových klastrov so záujmom 

o internacionalizačné aktivity. European Strategic Cluster Partnerships v čase zostavovania 

hodnotiacej správy združovali dokopy 150 klastrov z 23 európskych krajín, v rámci ktorých 

nadviazalo spoluprácu 17-tisíc európskych MSP. Vzhľadom na komplikované štruktúry 

medzisektorovej a medzinárodnej spolupráce však nie je možné posúdiť, aký podiel týchto 

MSP tvoria zelené podniky. Mnohé z nich sú však orientované na oblasti, ktoré obsahovo 

súvisia so zeleným podnikaním. Európska komisia sa vzhľadom na úspech tejto iniciatívy 

v roku 2018 rozhodla v programe ESCP pokračovať a spoluzaložila 23 nových klastrových 

partnerstiev, ktoré združili 123 klastrových organizácii z rôznych sektorov.  

Podniknuté boli aj kroky smerujúce k zavádzaniu technológií pre efektívne využívanie 

zdrojov v partnerských krajinách EÚ. Európska komisia v rámci plnenia tohto opatrenia 

definovaného v Zelenom akčnom pláne financuje dve iniciatívy pod názvom Low Carbon 

Business Action (LCBA), ktoré sú realizované v Brazílii a Mexiku v spolupráci s európskymi 

MSP. Cieľom týchto iniciatív je prispieť k udržateľnému rozvoju brazílskeho a mexického 

priemyslu prostredníctvom zavádzania zelených technológií. Nastavené sú tak, 

aby podporovali nadväzovanie obchodných partnerstiev medzi európskymi MSP a podnikmi 

v cieľových krajinách za účelom vývoja zelených technológií, ktoré prispejú k zníženiu 

emisií. Hlavnými projektovanými aktivitami, ktoré boli v rámci iniciatív podporené, sú 

príprava sektorových, trhových a technologických analýz a samotné nadväzovanie 

obchodných partnerstiev. Zamýšľaným výsledkom iniciatív je technologický transfer 

od európskych podnikov ich partnerom v Brazílii a Mexiku, ktorí následne tieto produkty 

adaptujú pre svoje domáce trhy. 

 

 
36Zdroj: European Commission. 2014. Green action plan for SMEs – Enabling SMEs to turn environmental 

challenges into business opportunities, s. 10 
37Zdroj: European Resource Efficiency Knowledge Centre. 2018. Green Action Plan for SMEs – Implementation 

report. Brussels: European Union. ISBN 978-92-9202-377-5. s. 48 
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2.5 Riadenie 

Piata tematická oblasť sa zameriava na monitorovanie a úspešnú implementáciu 

navrhovaných opatrení. Zelený akčný plán si už v procese prípravy získal širokú podporu 

zo strany zainteresovaných zástupcov MSP, podnikateľských združení aj členských štátov. 

Medzi jeho oceňované silné stránky patrí najmä jasné zameranie na podnikateľský aspekt 

environmentálnych politík EÚ. Implementácia akčného plánu si však vyžaduje pokračujúci 

politický záväzok zo strany Európskej komisie aj členských štátov. Preto je nutné, aby bol 

presadzovaný efektívne a jeho prínosy priebežne monitorované. Zároveň je dôležité 

zabezpečiť koordináciu opatrení s pracovnými skupinami zodpovednými za implementáciu 

a monitorovanie ďalších nadväzujúcich environmentálnych a ekonomických politík. Len tak 

môže Zelený akčný plán naplniť svoj potenciál.  

Cieľ 1: Zaistiť monitorovanie a aktualizovanie opatrení zavedených Európskou 

komisiou na podporu MSP v predmetnej oblasti38  

V rámci tohto cieľa sú nastavené dve konkrétne opatrenia. V rámci prvého sa majú 

pravidelne monitorovať všetky kroky prijaté za účelom napĺňania Zeleného akčného plánu, 

a to v rámci dialógu so zainteresovanými stranami zo segmentu malých a stredných podnikov. 

Monitorovanie sa má týkať aj alokovaných finančných prostriedkov. Zistené informácie budú 

zverejňované na internetových stránkach Európskej komisie. Druhé opatrenie sa odvoláva 

na každoročné monitorovanie výkonnosti európskych malých a stredných podnikov, 

v kontexte hodnotenia pokroku krajín pri implementácii Small Businness Act. 

Pre monitorovanie plnenia cieľov Zeleného akčného plánu sú relevantné najmä pokroky 

pri zásade číslo deväť – premeniť výzvy v oblasti životného prostredia na podnikateľské 

príležitosti.  

Cieľ 2: Podporovať koordináciu, spoluprácu a zdieľanie osvedčených postupov 

na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni39 

K napĺňaniu druhého cieľa majú slúžiť dve konkrétne opatrenia. Prvým je zdieľanie 

osvedčených postupov medzi členskými krajinami ohľadom podpory malých a stredných 

podnikov, pri snahe využiť environmentálne výzvy ako podnikateľské príležitosti. Ako 

platforma pre tento účel poslúži riadiaci mechanizmus pre Small Business Act, ktorý zahŕňa 

hodnotenia výkonnosti MSP a sieť vyslancov pre MSP. Obzvlášť sieť vyslancov pre MSP sa 

javí ako vhodný spôsob, ako diskutovať o zavádzaní predmetnej podpory s ohľadom 

na jej bariéry, prínosy a výsledky. Druhým opatrením je koordinácia s pracovnou skupinou 

pre Eko- inovačný akčný plán, ktorá má zabezpečiť spoľahlivú výmenu informácií, súlad 

opatrení a vytváranie synergií medzi týmito navzájom sa dopĺňajúcimi iniciatívami. 

V relevantných prípadoch sa má nadviazať koordinácia aj s ďalšími pracovnými skupinami 

zameriavajúcimi sa na prípravu a implementáciu politík aj v iných oblastiach. Môže ísť 

napríklad o životné prostredie, zamestnanosť, vzdelávanie či miestny rozvoj. 

Priebežné plnenie cieľov V. tematickej oblasti 

Z dostupných zdrojov je možné usúdiť, že naplnené boli aspoň dva ciele definované 

v piatej tematickej oblasti Zeleného akčného plánu. Každoročne sú zverejňované správy 

pod názvom SME performance review, prostredníctvom ktorých Európska komisia hodnotí 

 
38Zdroj: European Commission. 2014. Green action plan for SMEs – Enabling SMEs to turn environmental 

challenges into business opportunities, s. 10 
39Zdroj: European Commission. 2014. Green action plan for SMEs – Enabling SMEs to turn environmental 

challenges into business opportunities, s. 11 
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priebežný pokrok členských krajín pri implementácii zásad Small Business Act. SME 

performance review pozostáva z dvoch častí – podrobnej správy o stave malého a stredného 

podnikania v EÚ a stručných profilov jednotlivých členských krajín. Tieto národné profily 

obsahujú prehľad výkonnosti MSP vo všetkých desiatich zásadách Small Business Act, 

pričom v kontexte Zeleného akčného plánu je relevantná zásada číslo deväť – premeniť výzvy 

v oblasti životného prostredia na podnikateľské príležitosti. 

Piatou tematickou oblasťou definované opatrenie v podobe pravidelného monitorovania 

všetkých krokov prijatých za účelom plnenia Zeleného akčného plánu, však bolo dosiaľ 

naplnené len čiastočne. European Resource Efficiency Knowledge Centre v roku 2018 

publikovala rozsiahlu hodnotiacu štúdiu pod názvom „Green Action Plan for SMEs: 

Implementation report“, ktorú si nechala spracovať Európska komisia. Štúdia je zatiaľ 

jediným komplexným hodnotením priebežných pokrokov pri implementácii opatrení 

Zeleného akčného plánu pre MSP. Nejde však o úplné hodnotenie, nakoľko skúma plnenie 

len 14 z celkových 36 definovaných opatrení. 
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3. Podpora zeleného podnikania na Slovensku 

V rámci tejto kapitoly budú predstavené ťažiskové verejné inštitúcie a schémy, ktoré 

sa zameriavajú na podporu zeleného podnikania, uľahčenie prístupu zelených MSP na trh, 

podporu zavádzania eko-inovácií, zlepšenie efektívnosti využívania zdrojov, či podporu 

dekarbonizácie a rozvoja cirkulárnej ekonomiky. Kapitola je pre lepšiu prehľadnosť rozdelená 

na tri podkapitoly. Prvá predstavuje základné dokumenty tvoriace strategický rámec 

v predmetnej oblasti, druhá podkapitola sa podrobne venuje národným podporným inštitúciám 

a schémam a napokon tretia podkapitola je zameraná na predstavenie aktuálne dostupnej 

podpory v skúmaných oblastiach z fondov Európskej únie.  

3.1 Strategický rámec 

Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 203040. Dokument známy 

aj pod skráteným názvom „Zelenšie Slovensko“ bol zostavený v gescii Ministerstva životného 

prostredia SR a od roku 2019 nahrádza predošlú, zastaranú, víziu environmentálnej politiky 

z roku 1993. Zelenšie Slovensko je komplexnou a ambicióznou stratégiou, ktorá reaguje 

na súčasné klimatické výzvy a hospodárske trendy. Dokument je rozdelený do troch hlavných 

tematických oblastí: (1) Udržateľné využívanie a efektívna ochrana prírodných zdrojov, 

(2) Zmena klímy a ochrana ovzdušia a (3) Zelené hospodárstvo. V rámci prvej tematickej 

oblasti patrí medzi hlavné ciele stratégie pokračovanie v budovaní kanalizačných sietí 

a zvyšovanie podielu čistenia odpadových vôd tak, aby do roku 2030 vo veľkých 

aglomeráciách dosiahlo podiel 100 percent a v menších aglomeráciách podiel aspoň 

50 percent. Taktiež sa má zvyšovať podiel zelene v mestách tak, aby aspoň 40 percent 

obyvateľov krajských miest malo prístup k zeleni do desiatich minút. Zvýšiť sa však má 

napríklad aj podiel ekologického poľnohospodárstva tak, aby do roku 2030 zaberalo aspoň 

13,5 percenta pôdy. V rámci druhej tematickej oblasti patrí medzi kľúčové ciele pre rok 2030 

zníženie emisií skleníkových plynov o 43 percent v porovnaní s rokom 2005. Zavádzať 

sa majú environmentálne udržateľné riešenia v doprave, postupne sa má utlmovať výroba 

elektriny z uhlia a taktiež zavádzať opatrenia na zadržiavanie vody v krajine, 

aby sa minimalizovalo riziko povodní. V rámci tretej tematickej oblasti stratégia stanovuje, 

aby sa do roku 2030 zvýšila miera recyklácie komunálneho odpadu na 60 percent a do roku 

2035 sa má následne znížiť miera skládkovania na menej ako 25 percent. Ďalej sa má do roku 

2030 zvýšiť podiel zeleného verejného obstarávania tak, aby tvorilo aspoň 70 percent 

z celkovej hodnoty verejného obstarávania. Stratégia v tretej oblasti ďalej stanovuje napríklad 

aj zvyšovanie podpory pre zelené inovácie, vedu a výskum. Energetická náročnosť v rámci 

priemyslu sa má do roku 2030 priblížiť k priemeru Európskej únie. 

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 203041. Dokument známy aj pod skráteným 

názvom „Slovensko 2030“ bol zostavený v roku 2019 v gescii vtedajšieho Úradu 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Reaguje na zásadné medzinárodné 

výzvy, ktorým Slovensko aktuálne čelí a v dlhodobom horizonte aj naďalej čeliť bude. 

Obsahovo potom nadväzuje na stratégiu udržateľného rozvoja, ktorú formulovala Organizácia 

spojených národov pod názvom Agenda 2030. Stratégia Slovensko 2030 predstavuje 

podmienky pre zavedenie systému strategického riadenia a plánovania na všetkých úrovniach 

verejnej správy a zároveň plní aj úlohu národnej stratégie pre regionálny rozvoj. Dokument je 

 
40 Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR. 2019. Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky 

Slovenskej republiky do roku 2030. 
41 Zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. 2019. Návrh: Vízia a stratégia rozvoja 

Slovenska do roku 2030. 
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rozdelený na štyri integrované rozvojové programy: (1) Prírodné zdroje, ľudské zdroje 

a kultúrny potenciál, (2) Inovačné a udržateľné hospodárstvo, (3) Kvalitný život pre všetkých 

a(4) Viacúrovňové riadenie bližšie k občanom. Konkrétne environmentálne ciele stratégia 

stanovuje ako súčasť prvých troch integrovaných programov. V prvom integrovanom 

programe je to najmä významné zníženie zaťaženia životného prostredia znečisťujúcimi 

látkami. Konkrétny cieľ je do roku 2030 znížiť produkovanie emisných plynov o 32 až 

89 percent (v závislosti od špecifického emisného plynu) v porovnaní so stavom z roku 2005. 

Ďalej ide o zlepšenie adaptability ľudských sídiel a krajiny na nepriaznivé dôsledky zmeny 

klímy. Tu je stanový cieľ do roku 2030 znížiť priemerné ročné škody spôsobené povodňami 

aspoň o 25 percent a zvýšiť vodozádržné kapacity krajiny aspoň na úroveň 25 percent 

povrchového odtoku. V rámci druhého integrovaného programu je potom významným 

zámerom zníženie energetickej, uhlíkovej a materiálovej náročnosti Slovenského 

hospodárstva a transformácia na čistú a nízkouhlíkovú energetiku. Konkrétnymi cieľmi 

sú napríklad zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie aspoň na úroveň 27 percent 

hrubej domácej spotreby elektriny, zateplenie aspoň dvoch tretín budov postavených 

pred rokom 1992 a zvýšenie miery recyklácie odpadov na 65 percent. V rámci druhého 

programu sa tiež stanovuje strategický cieľ v podobe celkovej transformácie slovenského 

hospodárstva na obehové hospodárstvo, ktoré maximalizuje využitie svojich zdrojov. V rámci 

tretieho integrovaného programu je potom významným environmentálnym cieľom dosiahnuť 

do roku 2030 podiel verejnej osobnej dopravy na celkovom objeme prepravených osôb 

na úrovni aspoň 35 percent. 

Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 205042. 

Dokument z roku 2020 zostavený v gescii Ministerstva životného prostredia SR v spolupráci 

s expertmi z Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Slovenskej technickej 

univerzity, Slovenskej akadémie vied a Svetovej banky. Stratégia predstavuje reakciu 

na záväzky Slovenska v oblasti zmierňovania dosahov klimatickej zmeny, ktoré pre krajinu 

vyplývajú z rámcových dokumentov Organizácie spojených národov a Európskej únie. 

Cieľom predstavených návrhov v stratégii je, aby Slovensko do roku 2050 dosiahlo 

klimatickú neutralitu, no zároveň zohľadňuje aj čiastkové európske ciele, ktoré majú byť 

dosiahnuté už do roku 2030. Stratégia preto identifikuje už existujúce, pripravované 

aj potrebné dodatočné opatrenia, ktoré povedú k splneniu medzinárodných záväzkov 

Slovenska. Na základe ich analýzy boli zostavené dva modely – prvý počíta s dosahmi 

už implementovaných opatrení, druhý model počíta aj s dosahmi opatrení, ktoré boli prijaté, 

no ešte neimplementované, prípadne majú byť implementované na základe novej legislatívy. 

V prípade druhého modelu Nízkouhlíková stratégia predpokladá, že do roku 2030 budú 

splnené nasledovné ciele. Celkové emisie skleníkových plynov majú byť znížené oproti stavu 

z roku 1990 o 47 percent. Špecificky emisie CO2 v sektoroch, ktoré sú zahrnuté 

do európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami (ETS) majú byť oproti stavu 

z roku 2005 znížené o 53,5 percenta. Celkové emisie skleníkových plynov v sektoroch mimo 

ETS majú byť znížené o 19,4 percenta oproti stavu z roku 2005. Celkový podiel 

obnoviteľných zdrojov energií má dosiahnuť 18,9 percenta a celková energetická efektívnosť 

28,4 percenta. Ak by sa tento scenár podarilo naplniť, znamenalo by to, že Slovensko 

by dosiahlo, či dokonca presiahlo ciele stanovené EÚ. Významnou výnimkou by však 

stále ostal podiel obnoviteľných zdrojov energií, ktorý by ostal pomerne vzdialený 

európskemu 32-percentnému cieľu. Druhý scenár formulovaný v Nízkouhlíkovej stratégii 

predpokladá, že dekarbonizácia slovenskej ekonomiky si bude oproti prvému, referenčnému 

scenáru, vyžadovať v najbližších desiatich rokoch dodatočné investície v objeme 8 miliárd 

 
42 Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR. 2018. Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky 

do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. 



Zelený akčný plán pre MSP a podpora zeleného podnikania v SR                                     Slovak Business Agency 

29 
 

Eur a v rokoch 2031 až 2050 dodatočné investície v objeme 196 miliárd Eur. To by malo 

v rokoch 2020 až 2050 predstavovať investície v priemernom objeme 4,2 percenta HDP 

ročne. Jedná sa pritom o investície zo strany verejného sektora, podnikového sektora 

aj domácností. 

Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 - 203043. Dokument 

vypracovaný v roku 2019 v gescii Ministerstva hospodárstva SR v reakcii na nariadenie EÚ 

č. 2018/1999 o riadení EÚ a opatrení v oblasti klímy. Integrovaný plán Ministerstva 

hospodárstva z roku 2019 tak aktualizoval energetickú politiku Slovenska platnú od roku 

2014. Zachované ostali štyri piliere definované v predchádzajúcej energetickej politike–a síce 

energetická bezpečnosť, energetická efektívnosť, konkurencieschopnosť a udržateľnosť 

energetiky. Doplnený však bol aj piaty pilier v podobe dekarbonizácie. Táto aktualizácia 

reflektuje medzinárodné záväzky Slovenska v oblasti dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 

2050 s prihliadnutím na európske čiastkové ciele do roku 2030. Integrovaný plán definuje 

ciele Slovenska do roku 2030 nasledovne. Emisie skleníkových plynov v ETS odvetviach 

majú klesnúť oproti stavu z roku 2005 o 20 percent, energetická efektívnosť má dosiahnuť 

30,3 percenta a prepojenie elektrických sústav 52 percent. Podiel obnoviteľných zdrojov 

energií má dosiahnuť do roku 2030 celkovo 19,2 percenta a špecificky v rámci dopravy 

14 percent. Ministerstvo hospodárstva v dokumente uvádza, že plnenie cieľov spojených 

s prechodom Slovenska na model nízkouhlíkovej ekonomiky si bude vyžadovať významné 

dodatočné náklady, ktoré však budú niesť aj spotrebitelia a daňovníci. Preto považuje 

za potrebné pri implementácii opatrení rešpektovať predovšetkým princíp energetickej 

efektívnosti. To znamená, že presadzovanie využívania obnoviteľných zdrojov energií 

by nemalo byť samé o sebe hlavným cieľom energetickej politiky Slovenska, ale skôr jedným 

z nástrojov pri prechode na model nízkouhlíkového hospodárstva. Ministerstvo zároveň 

zdôrazňuje, že je nutné v čo najväčšej miere využívať dostupné prostriedky z podporných 

mechanizmov EÚ. 

Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 - 202544. Dokument z roku 

2018 zostavený v gescii Ministerstva životného prostredia SR určuje politiku Slovenska 

v oblasti odpadového hospodárstva v predmetnom období. Východiskom sú zásady európskej 

legislatívy, ktoré definujú preferovanú hierarchiu odpadového hospodárstva. Prioritou v tejto 

oblasti má byť predchádzanie vzniku odpadov a príprava na opätovné použitie, až v druhom 

rade má nasledovať recyklácia a zhodnocovanie odpadov, pričom ich zneškodňovanie má byť 

až úplne poslednou možnosťou. Pod predchádzaním vzniku odpadov sa pritom rozumejú také 

opatrenia, ktoré sa prijímajú ešte predtým, než výrobok či materiál odpadom stanú. Ide 

napríklad o predlžovanie životnosti výrobkov či znižovanie obsahu materiálov a látok 

vo výrobkoch, ktoré spôsobujú environmentálnu záťaž. Program pre roky 2019 až 2025 

nadväzuje na predchádzajúci dokument pre roky 2014 až 2018 a reflektuje získané skúsenosti 

aj súčasné európske trendy pri zavádzaní modelu cirkulárnej ekonomiky. Ministerstvo 

životného prostredia však konštatuje, že hlavný cieľ predchádzajúceho dokumentu – posun 

od materiálového zhodnocovania odpadov k predchádzaniu ich vzniku – sa naplniť 

nepodarilo. Ako zásadné dôvody uvádza, že dosiahnutie systematickej zmeny správania 

vo výrobe aj spotrebe si vyžaduje komplexnejší legislatívny prístup aj v predpisoch mimo 

pôsobnosti ministerstva a zároveň aj masívne informačné a vzdelávacie aktivity, ktoré neboli 

vo finančných možnostiach ministerstva. Pozitívnym hodnotením však bolo, že Slovensko 

je už v súčasnosti ekonomikou, v ktorej je hospodársky rast oddelený od spotreby materiálov 

 
43 Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR. 2019. Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 

2021 – 2030. 
44 Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR. 2018. Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej 

republiky na roky 2019 – 2025. 



Zelený akčný plán pre MSP a podpora zeleného podnikania v SR                                     Slovak Business Agency 

30 
 

aj produkovania odpadov. Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025 

v každom prípade vo svetle predchádzajúcich skúseností stanovuje nové rámcové opatrenia. 

Medzi kľúčové patrí návrh na zvýšenie poplatkov za ukladanie odpadov na skládkach 

odpadov. Ďalej je to podpora pri zavádzaní environmentálne udržateľných spôsobov výroby 

aj spotreby, a to napríklad prostredníctvom presadzovania ekologického dizajnu výrobkov, 

systému označovania zelených výrobkov či schém environmentálnych auditov. Ďalej 

je ako jedno z kľúčových opatrení definované posilnenie zelených verejných obstarávaní 

v rámci verejnej správy. V neposlednom rade tiež posilnenie informačných a vzdelávacích 

kampaní zameraných na prevenciu vzniku odpadov. 

Akčný plán rozvoja elektromobility v SR45. Dokument Ministerstva hospodárstva SR 

z roku 2019, ktorý nadväzuje na vládnu Stratégiu rozvoja elektromobility v Slovenskej 

republike z roku 2015. Akčný plán reflektuje predovšetkým na strategické ciele spojené 

s prechodom na model nízkouhlíkového hospodárstva, ktorých plnenie si okrem iného 

vyžaduje aj významné znižovanie emisií skleníkových plynov v rámci dopravy. Špecificky 

aj zvyšovanie podielu elektrických vozidiel, ako bezemisnej formy dopravy, je pritom jedným 

zo strategických environmentálnych cieľov definovaných Európskou komisiou. Podľa 

Ministerstva hospodárstva je sektor dopravy v súčasnosti zodpovedný za štvrtinu celkových 

emisií skleníkových plynov. Z toho konkrétne cestná doprava sa na emisiách celého sektoru 

dopravy podieľa približne 70 percentami, pričom je prevažujúcim znečisťovateľom ovzdušia 

najmä v mestách. Akčný plán rozvoja elektromobility však okrem environmentálnych cieľov 

samotných zároveň reflektuje aj aktuálne trhové trendy v doprave a automobilovom 

priemysle. Okrem regulačného tlaku na znižovanie emisií prechádza tento priemysel 

aj významnou technologickou transformáciou. Elektrifikácia vozidiel predstavuje 

po technologickej stránke zásadný generačný skok v podobe motorových vozidiel, 

ktorý spotrebiteľom ponúka výhody v oblasti výkonu a digitálneho prepojenia, 

no do budúcnosti otvára aj celkom nové trendy, ako napríklad autonómne riadenie. 

Elektromobilita tak predstavuje silnejúci trend aj medzi spotrebiteľmi, a to najmä v krajinách 

Európskej únie, ktoré majú po tejto stránke trhový náskok oproti iným častiam sveta. 

Slovensko by pri adaptácii na tieto nové trendy nemalo zaostávať. Akčný plán rozvoja 

elektromobility predstavuje 15 konkrétnych opatrení, ktoré už Ministerstvo hospodárstva 

od schválenia dokumentu začalo postupne implementovať. Tieto opatrenia zahŕňajú 

strategické, legislatívne, administratívne, finančné aj nefinančné motivačné opatrenia. Medzi 

kľúčové patrí napríklad zahrnutie témy elektromobility do všetkých relevantných stratégií 

a politík štátu, realizácia informačných kampaní, zavedenie odlíšiteľných evidenčných 

označení elektrických vozidiel, realizácia priamej finančnej podpory pri kúpe elektrických 

vozidiel a budovaní nabíjacích staníc, či umožnenie zrýchlených účtovných odpisov 

pre elektromobily a ich nabíjacie stanice. V neposlednom rade ide tiež o podporu výskumu, 

vývoja a výroby batérií. 

3.2 Národné podporné programy a inštitúcie 

Modernizačný fond46. Podporný nástroj, za ktorý na Slovensku zodpovedá Ministerstvo 

životného prostredia SR a Ministerstvo hospodárstva SR je zameraný na podporu investícií 

do modernizácie energetických systémov a zvyšovania energetickej efektívnosti. Zriadený bol 

v lete 2020 na základe revidovanej európskej smernice pre systém obchodovania s emisnými 

kvótami na roky 2021 až 2030. Táto smernica umožňuje využiť výnosy z obchodovania 

 
45Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR. 2019. Návrh akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej 

republike. 
46Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR. 2021. Modernizačný fond. Dostupné na: 

https://www.minzp.sk/klima/modernizacny-fond/ 
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s emisnými kvótami na podporu zelených investícií nielen Slovensku, no taktiež aj Česku, 

Maďarsku, Poľsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Chorvátsku, Rumunsku a Bulharsku. 

Prevádzku Modernizačného fondu zabezpečujú zmienené členské štáty, ktoré sú prijímateľmi 

podpory. Obchodovanie s emisnými kvótami prostredníctvom aukčných predajov a taktiež 

hospodárenie s ich výnosmi zabezpečuje Európska investičná banka. Modernizačný fond slúži 

predovšetkým na podporu zelených investícií v oblasti energetiky, no taktiež v doprave, 

stavebníctve, odpadovom hospodárstve a poľnohospodárstve. Prioritné oblasti pre investície 

zahŕňajú výrobu a využívanie energií z obnoviteľných zdrojov, zvyšovanie energetickej 

efektívnosti, modernizáciu energetických sietí, skladovanie energie a znižovanie závislosti 

od využívania fosílnych palív. Projekty v rámci prioritných oblastí môžu získať financovanie 

až do výšky 100 percent nákladov, a to vrátane štátnej pomoci. Podiel financovania 

zo zdrojov Modernizačného fondu môže dosiahnuť najviac 70 percent. Nástroj umožňuje aj 

podporu projektov z neprioritných oblastí, tieto však môžu byť financované najviac do výšky 

70 percent celkových nákladov (a najviac 30 percentami zo zdrojov samotného 

Modernizačného fondu), pričom zvyšnú časť nákladov musí pokryť žiadateľ. Predkladané 

projekty hodnotí Komisia pre Modernizačný fond, no vybrané projekty podliehajú ďalšiemu 

posudzovaniu a schvaľovaniu zástupcami Európskej investičnej banky a Európskej komisie. 

Do októbra 2020 bolo na Slovensku do predbežného zásobníka projektov prijatých 

124 projektov s celkovým požadovaným objemom financovania 4 miliardy Eur. Z toho 

do predbežného indikatívneho zoznamu projektov bolo vybraných 20. Podľa Ministerstva 

životného prostredia SR bude „ostrá“ výzva na predkladanie projektov vyhlásená v priebehu 

roku 2021, pričom sa bude vzťahovať na už prijaté, ale aj nové projekty. Vzhľadom k tejto 

skutočnosti v čase zostavovania tejto analýzy nebolo možné vyhodnotiť priebežné výsledky 

fungovania Modernizačného fondu. Ministerstvo životného prostredia však odhaduje, 

že v predmetnom období rokov 2021 až 2030 by malo mať Slovensko z predaja emisných 

kvót k dispozícii na zelené investície až 1,56 miliardy Eur. Ide tak o podporný nástroj 

s významným potenciálom. 

Environmentálny fond47. Samostatná organizácia v správe Ministerstva životného 

prostredia SR, ktorá bola založená v roku 2005, a to za účelom realizácie štátnej podpory 

pri tvorbe a starostlivosti o životné prostredie. Poskytovaná podpora je založená na princípoch 

trvalo udržateľného rozvoja. Má primárne finančnú formu dotácií a úverov predkladaným 

projektom v rámci vopred definovaných oblastí podpory. Projekty žiadateľov musia byť 

v súlade s dosahovaním stanovených priorít a cieľov slovenských environmentálnych politík. 

Žiadateľmi v rámci rôznych výziev môžu byť súkromné osoby, neziskové organizácie, orgány 

verejnej správy a samospráv, no taktiež aj podnikateľské subjekty. Pri podnikateľských 

subjektoch sa však zohľadňujú pravidlá o poskytovaní štátnej pomoci. Environmentálny fond 

realizuje podporu z vlastných finančných zdrojov, ktoré získava z úhrad poplatkov 

za znečisťovanie ovzdušia veľkými a strednými zdrojmi znečistenia, z poplatkov za užívanie 

vôd a z pokút uložených orgánmi štátnej správy v súvislosti so znečisťovaním životného 

prostredia. Posledný podrobný prierez poskytovanou podporou je dostupný vo výročnej 

správe fondu za rok 2019. Environmentálny fond v tomto roku poskytol dotácie 

345 žiadateľom v celkovom objeme 38,6 milióna Eur. Najväčší podiel podpory smeroval 

do oblasti ochrany využívania vôd – 321 žiadateľov získalo na príslušné projekty 

30,3 milióna Eur. Druhou najväčšou položkou boli dotácie na odstraňovanie 

environmentálnych havárií –dokopy dva projekty získali spolu 18,5 milióna Eur. Fond ďalej 

podporil 38 projektov v oblasti ochrany ovzdušia sumou viac ako 3,3 milióna Eur, 

55 projektov v oblasti rozvoja odpadového hospodárstva sumou takmer 3,3 milióna Eur, 

15 projektov environmentálneho vzdelávania a propagácie sumou 925-tisíc Eur a napokon 

 
47 Zdroj: Environmentálny fond. 2021. Podpora. Dostupné na: http://www.envirofond.sk/sk/podpora 
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4 projekty v oblasti ochrany prírody a krajiny sumou 740-tisíc Eur. Environmentálny fond 

však nad rámec pôvodne definovaných oblastí v priebehu roka 2019 ďalej rozšíril okruh 

projektov, ktoré môžu získať dotáciu. Najvýznamnejšími sú zvyšovanie energetickej 

efektívnosti verejných budov, kde boli 233 projektom poskytnuté dotácie v objeme takmer 

28 miliónov Eur a elektromobilita, kde boli 31 projektom poskytnuté dotácie celkovo 

v objeme 310-tisíc Eur. Finančná podpora formou zvýhodneného úveru bola v roku 2019 

poskytnutá len dvom projektom, a to v súhrnnej výške takmer 376-tisíc Eur. 

Zelené verejné obstarávanie48. Ide o iniciatívu v gescii Ministerstva životného prostredia 

SR, ktorá slúži okrem iného aj ako nástroj na podporu zeleného podnikania. Okrem toho je 

však aj nástrojom pre plnenie národných cieľov v oblasti životného prostredia, pre znižovanie 

nákladov a podpore inovácií. Európska komisia toto opatrenie dlhodobo odporúča v rámci 

implementácie princípov Small Business Act, nakoľko má značný potenciál pre stimulovanie 

domáceho trhu s udržateľnými produktmi a službami. Zelené verejné obstarávanie 

predstavuje taký obstarávací postup, ktorý zohľadňuje environmentálny dosah nakupovaných 

tovarov a služieb prostredníctvom definovaných environmentálnych charakteristík. 

Pri obstarávaní elektronických zariadení sa jedná napríklad o ich energetickú efektívnosť, 

pri nákupe spotrebného tovaru, ako napríklad kancelársky papier o ich pôvod, alebo v prípade 

nákupu motorových vozidiel o spotrebu emisií. V rámci Európskej únie zaznamenali 

so zeleným verejným obstarávaním dobré skúsenosti napríklad Rakúsko, Holandsko, 

Belgicko či Portugalsko. Slovensko si po tejto stránke vytýčilo ambiciózne ciele. Národný 

akčný plán pre zelené verejné obstarávanie na roky 2016 – 2020 stanovil záväzok, 

aby do roku 2020 v skupinách vybraných produktov tvorili zelené zákazky aspoň 50 percent. 

Envirostratégia 2030 tento cieľ pre rok 2030 zvýšila až na 70 percent. Napriek tomu ostáva 

podiel zelených obstarávaní veľmi nízky – napríklad v úvodnom roku 2016 tvorili 

iba 3,5 percenta z celkového počtu verejných zákaziek a 7,9 percenta z ich celkovej 

hodnoty49. Slabé výsledky konštatovala Eco-innovation observatory v dosiaľ poslednom 

hodnotení aj za rok 2018. V tomto roku podiel zelených verejných obstarávaní síce narástol 

na 7,58 percenta z celkového počtu verejných obstarávaní, no podiel ich celkovej hodnoty 

klesol na 3,83 percenta. Ako problematický aspekt sa ukázalo, že zelené verejné obstarávanie 

bolo v platnosti len ako odporúčaný dobrovoľný nástroj. Ministerstvo životného prostredia 

preto navrhlo úpravu, aby od 1. júla 2020 bolo uplatňovanie tohto opatrenia povinné 

pre všetky ústredné orgány verejnej správy. Úprava sa týka obstarávaní v oblasti cestnej 

dopravy, kopírovacieho a grafického papiera, počítačov a monitorov. Táto úprava má 

do budúcnosti značný potenciál pre posilnenie podielu zelených verejných obstarávaní 

na Slovensku, aktuálne je však v platnosti príliš krátko na to, aby bolo možné posúdiť 

jej výsledky. 

Slovenská inovačná a energetická agentúra50. SIEA je príspevkovou organizáciou 

Ministerstva hospodárstva SR, ktorá má na starosti pomerne široké spektrum aktivít 

súvisiacich so štátnou energetickou, inovačnou a technologickou agendou. Agentúra 

zabezpečuje technické a odborné zázemie v predmetných oblastiach, pripravuje rozvojové 

stratégie a podporné programy a podieľa sa na implementácii príslušnej európskej legislatívy. 

V neposlednom rade pôsobí aj ako implementačná agentúra pri čerpaní prostriedkov EŠIF 

v rámci dvoch operačných programov – OP Kvalita životného prostredia a OP Výskum 

a inovácie, ktorého programové priority sú už aktuálne súčasťou OP Integrovaná 

 
48Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR. 2020. Zelené verejné obstarávanie. Dostupné na: 

https://www.minzp.sk/obehove-hospodarstvo/environmentalne-manazerstvo/zelene-verejne-obstaravanie/ 
49Zdroj: Petríková K, Horňák M, Široký P. 2018. Ako šetriť životné prostredie a peniaze cez zelené verejné 

obstarávanie. 
50Zdroj: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. 2019. Výročná správa 2018.  
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infraštruktúra. V čase zostavovania tejto analýzy boli k dispozícii zverejnené prierezy 

podpornými aktivitami SIEA v dvoch dokumentoch – vo výročnej správe Ministerstva 

hospodárstva SR za rok 2018 a v Správe o stave malého a stredného podnikania v SR za rok 

2019. V oblasti inovácií realizuje SIEA od roku 2017 predovšetkým národný projekt 

pod názvom Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Projekt je realizovaný 

najmä prostredníctvom nefinančných nástrojov, vrátane vzdelávacích a propagačných aktivít, 

organizovania podujatí, prípravy analýz a publikácií, no taktiež mediálnych kampaní. Cieľom 

projektu je šíriť povedomie o význame inovácií najmä medzi študentmi a podnikateľmi. 

V rámci implementácie projektu SEIA v roku 2018 zorganizovala 82 informačných aktivít 

a zostavila 11 publikácií. SIEA realizovala aj projekty finančnej podpory projektov malých 

a stredných podnikov v oblasti inovácií a technologických transferov. Ku koncu roka 2018 

dosiahol objem kontrahovaných prostriedkov na tieto projekty 473 miliónov Eur. V roku 2019 

realizovala SIEA prostredníctvom OP VaI aktivity v rámci dvoch špecifických cieľov. 

V rámci špecifického cieľa „Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít“ sa podarilo 

vyčerpať prostriedky v objeme 41,8 milióna Eur a v rámci špecifického cieľa „Nárast vzniku 

nových konkurencieschopných MSP“ prostriedky v objeme takmer 7,6 milióna Eur. 

V rámci OP Kvalita životného prostredia boli v roku 2018 realizované najmä päť 

kľúčových aktivít v oblasti energetiky. V októbri 2018 bolo spustené prvé kolo výzvy 

pod názvom Podpora zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom 

kraji. V rámci tejto výzvy bola schválená dotácia na jeden projekt vo výške 200-tisíc Eur. 

V januári 2019 nasledovalo vyhlásenie druhej výzvy, v rámci ktorej boli podporené 

tri projekty súhrnnou sumou 566-tisíc Eur. SIEA ďalej v rámci OP KŽP vyhlasovala aj výzvy 

na obnovu verejných budov. Ku koncu roka 2018 bolo prijatých 1068 žiadostí s požiadavkou 

na investície v objeme 556 miliónov Eur. V rámci výziev na podporu výstavby, rekonštrukcie 

a modernizácie tepelných rozvodov prijala SIEA 51 žiadostí, pričom úspešné projekty získali 

ku koncu roka 2018 financovanie v objeme 84 miliónov Eur. V rámci OP KŽP bol 

realizovaný aj projekt pod názvom Zelená domácnostiam. Od začiatku realizácie projektu 

po koniec roka 2018 bola podporená inštalácia 18,5-tisíca malých zariadení pre využívanie 

obnoviteľných zdrojov energií v domácnostiach. Na projekt bolo celkovo vyčlenených 

45 miliónov Eur. V roku 2019 realizovala SIEA prostredníctvom OP Kvalita životného 

prostredia aktivity v rámci dvoch špecifických cieľov. V rámci špecifického cieľa „Zníženie 

energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch“ sa podarilo vyčerpať 

prostriedky v objeme takmer 2,3 milióna Eur a v rámci špecifického cieľa „Rozvoj 

účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte 

po využiteľnom teple“ prostriedky v objeme viac ako 10,2 milióna Eur. 

V oblasti energetiky sa SIEA venuje monitorovaniu a overovaniu energetických 

a environmentálnych ukazovateľov pre operačné programy financované z EŠIF. Ďalej 

agentúra monitoruje aj energetickú efektívnosť v priemysle. K roku 2018 hodnotila na 

základe dobrovoľných dohôd viac ako 6-tisíc budov, distribučných sietí a zariadení na výrobu 

tepla a elektriny. Vykonané boli aj energetické audity vo veľkých podnikoch. SIEA sa taktiež 

venovala hodnoteniu realizovaných projektov úspory energií, ktoré boli financované 

z rôznych podporných mechanizmov. 

Významnou aktivitou SIEA je napokon aj národný projekt pod názvom Žiť energiou. Ten 

sa zameriava na inak málo pokrytý aspekt podpory nízkouhlíkového hospodárstva, 

a to na poskytovanie bezplatného odborného poradenstva a konzultácií v oblasti energetickej 

efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energií. V roku 2018 prevádzkovala SEIA 

v rámci projektu štyri poradenské centrá, a to v Bratislave, Košiciach, Trenčíne a Banskej 

Bystrici. 
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Chcem elektromobil51. Pod týmto názvom funguje dotačná schéma Ministerstva 

hospodárstva SR, ktorej vykonávateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra 

(SIEA). Zameraná je na podporu pri kúpe ekologických vozidiel, konkrétne plug-in hybridov 

a batériových áut, no taktiež na podporu budovania nabíjacích staníc. Schéma má slúžiť 

najmä ako motivácia pri rozvoji ekologických foriem dopravy na Slovensku. Otvorená je 

pre orgány územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie, súkromné fyzické osoby 

a podnikateľské subjekty. Dotácia sa poskytuje vo výške 5-tisíc Eur v prípade plug-in 

hybridov a vo výške 8- tisíc Eur v prípade batériových vozidiel. Maximálna obstarávacia cena 

vozidla pritom nesmie presiahnuť 50-tisíc Eur. Podnikatelia však v rámci jednej žiadosti 

môžu získať podporu až na tri vozidlá. V rámci dotačnej schémy Chcem elektromobil boli 

dosiaľ vyhlásené dve výzvy na podporu kúpy ekologických vozidiel, pričom obe sa ukázali 

ako mimoriadne úspešné. Ministerstvo hospodárstva v rámci hodnotenia prvej výzvy z leta 

2019 zverejnilo, že vyčlenenú sumu sa podarilo úplne minúť už do štyroch minút od spustenia 

registrácie žiadostí52. V rámci oboch výziev bola zatiaľ podporená kúpa dokopy 

1307 ekologických áut, pričom prevažnú časť z nich tvorili batériové autá. Elektromobilita 

sa ukazuje ako jeden zo zásadných a čoraz populárnejších nových trendov pri prechode 

na nízkouhlíkové hospodárstvo. Ministerstvo hospodárstva by preto aj v kontexte doterajšieho 

enormného záujmu malo v tejto forme podpory ekologickej dopravy a zeleného podnikania 

pokračovať a alokovanú sumu ďalej navýšiť tak, aby bolo možné uspokojiť väčší počet 

žiadostí. 

Národné podnikateľské centrum53. NPC síce neponúka podporu špecificky určenú 

pre rozvoj zeleného podnikania či eko-inovácií, to však tieto podniky nijak nevylučuje 

z uchádzania sa o dostupné podporné nástroje pre MSP. Hlavným realizátorom projektu NPC 

je Slovak Business Agency v spolupráci s projektovým partnerom, ktorým je Centrum 

vedecko-technických informácií SR. Projekty realizované prostredníctvom NPC 

sú financované z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Národné 

podnikateľské centrum ponúka komplexné služby podpory mikro, malým a stredným 

podnikom, ktoré sú vďaka regionálnym pobočkám dostupné vo všetkých krajských mestách. 

Ide tak o kľúčovú podpornú infraštruktúru, a to bez ohľadu na to, v akej oblasti MSP 

podnikajú. Zelené aj eko-inovatívne podniky zo segmentu MSP môžu benefitovať 

z ponúkanej podpory, ktorá im uľahčí vstup na trh aj ďalší rozvoj ich podnikania. Medzi 

ťažiskové formy podpory patria poradenské a konzultačné služby, špecializované workshopy 

a semináre a tiež inkubačný a akceleračný program. Obzvlášť eko-inovatívni podnikatelia 

môžu využiť služby tvorivých technologických dielní Fablab a Creative point pri navrhovaní 

prototypov svojich produktov. Ponúkané podporné schémy je na základe poslednej výročnej 

správy Slovak Business Agency za rok 2019 možné hodnotiť ako populárne medzi 

podnikateľmi. Na celkovo 291 podujatiach, ktoré boli v danom roku organizované, 

sa zúčastnilo 1744 účastníkov z 1538 malých a stredných podnikov. Služby krátkodobého 

poradenstva zameraného na všeobecné podnikateľské témy využilo 1896 podnikov a služby 

dlhodobého poradenstva 211 podnikov. Služby inkubátora, a to v rámci fyzického 

aj virtuálneho členstva, využilo v roku 2019 celkovo 40 nových MSP. Špecializované služby 

Creative point v Bratislave a Žiline využilo 57 malých a stredných podnikov v rámci 

skupinového poradenstva a 17 v rámci individuálneho poradenstva. Nakoľko programy 

 
51 Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR. 2020. O dotáciách. Dostupné na: https://www.chcemelektromobil.sk 
52 Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR. 2019. Tlačová správa: O dotáciu na elektromobily bol enormný záujem, 

vyčlenená suma sa minula do 4 minút. Dostupné na: 

https://www.chcemelektromobil.sk/files/tlacove_spravy/TS_O_dotáciu_na_elektromobily_bol_enormný_záujem

.pdf 
53 Zdroj: Národné podnikateľské centrum. Skupiny služieb. Dostupné na: https://www.npc.sk/sk/services/ 
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nie sú orientované špecificky na zelené podnikanie, z dostupných zdrojov nie je možné 

rozlíšiť, aký podiel tieto tvorili na celkovom počte MSP, ktoré využili rôzne formy podpory. 

Mikropôžičkový program SBA54. Slovak Business Agency v rámci ponuky podporných 

nástrojov od roku 1997 ponúka aj zvýhodnené mikropôžičky. Cieľom programu je podporiť 

rozvoj podnikov vo všetkých regiónoch Slovenska a prispieť k udržaniu existujúcich 

pracovných miest aj tvorbe nových. Mikropôžičky sú určené sú pre mikro a malé podniky, 

ktoré majú do 50 zamestnancov a ročný obrat do 10 miliónov Eur. Využiť ich môžu 

na realizáciu investičných projektov, nákup surovín, materiálu a tovaru či nákup, opravu 

a údržbu hmotného a nehmotného majetku. Výška jednotlivého úveru sa môže pohybovať 

od 2500 Eur do 50-tisíc Eur so splatnosťou od šesť mesiacov do štyroch rokov s možnosťou 

odkladu splátok istiny na maximálne šesť mesiacov. Tento program síce nie je určený 

špecificky pre zelené a eko-inovatívne podniky, no aj pre tieto sa jedná o významnú formu 

dostupnej podpory, ktorá im dokáže sprístupniť finančné prostriedky pre rozvoj podnikania. 

Slovak Business Agency od spustenia programu poskytla 2250 mikropôžičiek v celkovom 

objeme 42,5 milióna Eur. Tie prispeli k udržaniu 6102 existujúcich pracovných miest 

a vytvoreniu 3175 nových. Podľa posledných dostupných údajov špecificky za rok 2019 bolo 

podľa výročnej správy poskytnutých 86 mikropôžičiek v celkovom objeme 1,8 milióna Eur, 

ktoré prispeli k udržaniu 145 existujúcich pracovných miest a vytvoreniu 43 nových. 

SARIO55. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu taktiež neponúka podporu 

určenú špeciálne pre zelené a eko-inovatívne MSP. Realizovaná podporná činnosť agentúry 

pre segment malých a stredných podnikov vo všeobecnosti však predstavuje ďalší kriticky 

dôležitý komponent slovenského podporného rámca, z ktorého môžu benefitovať 

aj environmentálne orientované podniky. SARIO totiž ponúka služby pre uľahčenie vstupu 

na zahraničné trhy a zapájania sa podnikov do medzinárodných hodnotových reťazcov. 

Zelený akčný plán pre MSP zdôrazňuje tento typ podpory ako jeden z rozhodujúcich 

pre úspech zeleného podnikania. SARIO je štátnou agentúrou v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva SR, ktorá od roku 2017 realizuje národný projekt pod názvom 

„Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov“, ktorý je financovaný 

z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Cieľom projektu je posilnenie 

internacionalizačných kapacít slovenských MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, 

vrátane prezentácie ich podnikateľského potenciálu a poskytovania bezplatných 

internacionalizačných služieb. Medzi tieto služby patrí najmä organizovanie medzinárodných 

veľtrhov a výstav v zahraničí, organizovanie obchodných misií, organizovanie sourcingových 

a kooperačných podujatí, pomoc pri zapájaní sa do dodávateľských reťazcov a napokon 

aj poradenské a školiace služby. Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP bol 

po prípravnej fáze, ktorá prebiehala ku koncu roka 2017, následne naplno spustený 

až v nasledujúcom roku. SARIO podľa posledných dostupných údajov z výročných správ 

následne v rokoch 2018 a 2019 zorganizovala dokopy 123 obchodných misií a ďalších 

podujatí na podporu exportu, ktorých sa zúčastnilo 2314 slovenských MSP so sídlom mimo 

Bratislavského kraja. Z dostupných údajov však nie je možné bližšie rozlíšiť, aký podiel 

podporených podnikov tvorili zelené a eko-inovatívne podniky. 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja56. APVV je rezortnou organizáciou 

Ministerstva školstva SR, pričom pôsobí ako národná grantová agentúra zriadená za účelom 

podpory výskumu a vývoja na Slovensku. Jej úlohou je podpora špičkového základného 

 
54Zdroj: Slovak Business Agency. 2021. Mikropôžičkový program. Dostupné na: 

https://www.npc.sk/sk/mikropozickovy-program/ 
55Zdroj: SARIO. Podpora internacionalizácie MSP. Dostupné na: https://www.sario.sk/sk/np 
56Zdroj: Ministerstvo školstva SR. 2021. Agentúra na podporu výskumu a vývoja. Dostupné na: 

https://www.apvv.sk 
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výskumu, aplikovaného výskumu a vývoja, a to v rámci vlastných projektov aj viacstrannej 

spolupráce. APVV periodicky zverejňuje výzvy pre udeľovanie finančnej podpory výskumu 

a vývoja podľa jednotlivých skupín odborov vedy a techniky. V kontexte podpory rozvoja 

eko-inovatívnych riešení môžu byť relevantné najmä výzvy pre odbory technických, 

prírodných a pôdohospodárskych vied. V rámci výskumných projektov je možné aj spoločné 

zapojenie podnikov, výskumných inštitúcií či univerzít. Podľa výročnej správy APVV za rok 

2019 bolo v danom roku financovaných 976 prebiehajúcich projektov, a to celkovou sumou 

takmer 39,3 milióna Eur. V rámci všeobecnej výzvy VV2019 vypísanej v danom roku bolo 

registrovaných 606 nových žiadostí, ktoré žiadali o financie na výskum a vývoj v objeme 

140,3 milióna Eur. V rámci technických vied sa o financie uchádzalo 200 projektov 

s požiadavkou na 47,4 milióna Eur, v rámci prírodných vied to bolo 127 projektov 

s požiadavkou na 29 miliónov Eur a v rámci pôdohospodárskych vied to bolo 84 projektov 

s požiadavkou na 19,9 milióna Eur. Pri štruktúre žiadostí je nutné poznamenať, 

že až 54,1 percenta žiadostí prišlo od subjektov z Bratislavského kraja a celkovo 

len 5,5 žiadostí bolo zameraných na podnikateľský výskum. 

SlovSEFF III57. Finančný nástroj Európskej banky pre obnovu a rozvoj určený 

na podporu projektov zvyšovania energetickej efektívnosti v súkromnom sektore. Nástroj 

je spolufinancovaný Ministerstvom životného prostredia SR a španielskym ministerstvom 

poľnohospodárstva, pričom jeho aktuálna úverová kapacita dosahuje 100 miliónov Eur. 

SlovSEFF podporuje predovšetkým projekty v troch ťažiskových oblastiach, ktorými 

sú využívanie obnoviteľných zdrojov energií, zvyšovanie energetickej efektívnosti 

v priemysle a zvyšovanie energetickej efektívnosti domácností. Poskytovaná podpora potom 

pozostáva z troch aspektov. Projekt žiadateľa v prvom rade podstupuje energetický audit, 

ktorý vyhodnotí investičné odporúčania pre projekt tak, aby boli dosiahnuté čo najlepšie 

opatrenia pre úspory energií či emisií. Úspešný žiadateľ ďalej získava úver z nástroja 

SlovSEFF, ktorý je poskytovaný prostredníctvom jedného zo štyroch komerčných bankových 

domov pôsobiacich na Slovensku, ktoré sú do podpornej schémy zapojené. Tretí aspekt 

podpory sa napokon týka len projektov využívania obnoviteľných zdrojov energií 

a zvyšovania energetickej efektívnosti v priemysle. Po ukončení a overení podporeného 

projektu majú tieto nárok na jednorazový finančný grant vo výške medzi 5 a 20 percentami 

z dlžnej sumy. Výška grantu zodpovedá hodnote odhadovaného zníženia emisií skleníkových 

plynov, ktoré sa vďaka projektu podarilo dosiahnuť. Financovanie grantov je zabezpečené 

prostredníctvom predaja zodpovedajúceho objemu emisných povoleniek medzi Slovenskom 

a Španielskom, ktoré sprostredkúva EBRD. V rámci doterajšieho fungovania nástroja 

SlovSEFF III boli poskytnuté úvery v celkovom objeme takmer 50,7 milióna Eur. Dokončené 

projekty viedli k celkovej energetickej úspore 76,5-tisíca MWh ročne a zníženiu 

produkovaných emisných plynov o 18,5-tisíca tCO2e ročne. SlovSEFF III je pokračovaním 

predchádzajúcich nástrojov SlovSEFF I a SlovSEFF II. Tieto mali kombinovanú úverovú 

kapacitu 150 miliónov Eur a počas svojho fungovania podporili približne 700 projektov. 

Ich realizáciou sa podarilo dosiahnuť celkové ročné energetické úspory 580-tisíc MWh ročne, 

čo predstavovalo zníženie energetickej náročnosti v priemere o jednu tretinu na projekt. 

V rámci prvých dvoch nástrojov bolo viac ako 60 percent podpory smerovanej na projekty 

zníženia energetickej náročnosti v domácnostiach. 

Informačná platforma Zelené hospodárstvo58. Online platforma vznikla v roku 2018, 

pričom spravovanie obsahu a prevádzku zabezpečuje Slovenská agentúra životného 

prostredia. Platforma Zelené hospodárstvo figuruje ako významný nefinančný nástroj 

 
57Zdroj: SlovSEFF. Dostupné na: http://www.slovseff.eu/index.php/sk/ 
58Zdroj: Zelené Hospodárstvo. 2021. O webovom sídle. Dostupné na: https://zelene-

hospodarstvo.enviroportal.sk/o-stranke 
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zameraný na podporu plnenia strategických cieľov Slovenska v tejto oblasti, predovšetkým 

však tých, ktoré boli formulované v Stratégii environmentálnej politiky SR do roku 2030 

a Vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2030. Platforma ponúka informatívny prehľad 

o tom, čo je to zelená ekonomika, o príslušných strategických dokumentoch, o novinkách 

v tejto oblasti a taktiež o dostupných nástrojoch finančnej podpory. Nemenej dôležitým 

aspektom je prehľad úspešných zelených projektov, ktorý slúži na inšpiráciu a propagáciu 

environmentálnych riešení, no taktiež na zdieľanie skúseností pri ich realizácii. Slovenská 

agentúra životného prostredia má ambíciu prostredníctvom tejto platformy prispieť 

k propagácii zeleného hospodárstva medzi podnikateľmi aj spotrebiteľmi a motivovať 

ich k tomu, aby začali podnikať vlastné kroky k environmentálne menej zaťažujúcemu 

spôsobu života a podnikania. 

3.3 Podpora zo zdrojov Európskej únie 

Horizont 202059. Ide o finančný nástroj stratégie Európa 2020, ktorého účelom je prispieť 

k posilneniu konkurenčnej schopnosti Európy prostredníctvom podpory excelentného 

výskumu a inovácií a ich následného zavádzania do praxe. V rámci svojej podpornej činnosti 

program zároveň cieli na odstraňovanie prekážok pri spolupráci súkromného a verejného 

sektora. Investície do výskumu a inovácií sú v rámci stratégie Európa 2020 vnímané nielen 

ako nevyhnutný motor ďalšieho ekonomického rastu a tvorby pracovných miest, ale aj ako 

nástroj pre riešenie spoločenských a klimatických výziev. Horizont 2020 preto získal 

na programové obdobie rokov 2014 až 2020 prostriedky v objeme 80 miliárd Eur, pričom 

na jeho činnosť sa predpokladá nabalenie dodatočných investícií zo súkromných zdrojov. 

V každom prípade ide o zďaleka najväčší európsky fond na podporu výskumu a inovácií. 

Horizont 2020 má významnú úlohu aj z hľadiska napĺňania cieľov Zeleného akčného plánu 

pre malé a stredné podniky. Podpora výskumu a inovácií v environmentálnej oblasti 

je realizovaná prostredníctvom výzvy pod názvom „Opatrenia v oblasti klímy, životné 

prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny“. Cieľom je podporovať také projekty, 

ktoré prostredníctvom eko-inovácií dokážu Európe pomôcť k prechodu na model zelenej 

ekonomiky. Slovensko však dosiaľ zaznamenalo mimoriadne slabé výsledky pri úspešnosti 

čerpania prostriedkov z programu Horizont 2020. Podľa hodnotiacej správy Ministerstva 

školstva SR60 bolo od spustenia programu do februára 2020 úspešných celkovo 

len 521 žiadostí slovenských subjektov, ktoré získali čisté príspevky zo zdrojov EÚ dokopy 

vo výške takmer 103 miliónov Eur. Ide o výrazne najnižšiu mieru čerpania spomedzi krajín 

V4. Pre porovnanie, z Maďarska bolo za rovnaké obdobie úspešných 1158 žiadostí, z Česka 

1383 žiadostí a z Poľska 2083 žiadostí. Konkrétne v zmieňovanom programe „Opatrenia 

v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny“ bolo za skúmané 

obdobie úspešných len 28 žiadostí slovenských subjektov, ktoré zo zdrojov EÚ získali dokopy 

3,14 milióna Eur. 

LIFE61. Program je hlavným finančným nástrojom EÚ pre financovanie 

environmentálnych a klimatických riešení. Jedným z hlavných cieľov programu LIFE 

je dopomôcť Európe k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré bude odolné voči 

klimatickej zmene. V rámci programového obdobia 2014 až 2020 je v ňom alokovaných 

3,4 miliardy Eur. Tie sú určené na financovanie širokého spektra projektov, a to vrátane 

pilotných a demonštračných projektov, projektov najlepšej praxe, no taktiež integrovaných 

 
59Zdroj: European Commission. What is Horizon 2020. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 
60Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 2020. Slovensko v Horizonte 2020 – štatistiky účasti 

2014 – 2019. 
61Zdroj: European Commission. LIFE programme. Dostupné na: https://ec.europa.eu/easme/en/life 
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projektov, ktoré cielia na dosahovanie výsledkov na medziregionálnej či medzinárodnej 

úrovni. Z hľadiska tematického zamerania potom LIFE dopĺňa výskumné aktivity 

financované v rámci Horizont 2020. Program LIFE je rozdelený na dva tematické 

podprogramy, pričom jeden je zameraný na environmentálnu a druhý na klimatické výzvy. 

Z hľadiska napĺňania cieľov Zeleného akčného plánu je potom relevantná najmä podpora 

v oblasti efektívneho využívania zdrojov v rámci prvého podprogramu a adaptácia 

na klimatickú zmenu v rámci druhého podprogramu. Podľa priebežného hodnotenia 

Európskej komisie z júna 2020 bolo na Slovensku počas celkovej životnosti programu LIFE 

dosiaľ podporených len 38 projektov. Ich celkový rozpočet predstavoval 93,2 milióna Eur, 

pričom spolufinancovanie zo zdrojov EÚ bolo 50,6 milióna Eur. Spolufinancovanie projektov 

podporených z programu LIFE zo štátnych zdrojov poskytuje v rámci jednotlivých výziev 

Ministerstvo životného prostredia vo forme nenávratných finančných príspevkov. 

COSME62. Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov 

sa zameriava na podporu v niekoľkých ťažiskových oblastiach. Predovšetkým ide o podporu 

v oblasti posilňovania konkurenčnej schopnosti a udržateľnosti podnikania európskych 

podnikov a podporu prístupu podnikov k financiám, ktorá má formu úverových záruk. Ďalej 

ide o aktivity smerujúce k zlepšeniu podnikateľského prostredia a zároveň aj podpory 

a propagácie podnikateľskej kultúry medzi Európanmi. Z hľadiska plnenia cieľov Zeleného 

akčného plánu pre MSP je potom relevantná najmä podpora podnikov pri vstupe na nové trhy. 

Tú môže využiť napríklad eko-inovatívne podniky, ktoré majú záujem o internacionalizáciu 

svojho podnikania alebo o cezhraničný technologický transfer. V programe COSME je 

v rámci programového obdobia rokov 2014 až 2020 alokovaných 2,3 miliardy Eur. Úspešnosť 

čerpania Slovenska v rámci programu je veľmi nízka. Podľa databázy COSME bolo dosiaľ 

podporených len 14 slovenských subjektov, ktoré získali financovanie v celkovom objeme 

3 milióny Eur. 

Európske štrukturálne a investičné fondy63. Sú hlavným nástrojom pre financovanie 

kohéznej politiky EÚ, ktorej strategickým cieľom je zabezpečiť udržateľný rozvoj európskej 

ekonomiky prostredníctvom podpory hospodárskeho rastu, konkurenčnej schopnosti, 

zamestnanosti a inklúzie. V rámci programového obdobia rokov 2014 až 2020 je zvýšená 

pozornosť venovaná aj environmentálnej oblasti a zelenému podnikaniu. Súčasťou priorít 

v rámci regionálnej politiky je tak aj podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, 

podpora eko-inovácií a ďalších environmentálnych technológií a riešení, či podpora 

ekologicky udržateľných systémov verejnej dopravy. Najmenej 27 miliárd Eur z EŠIF bolo 

vyčlenených špecificky na ciele spojené s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo, 

teda napríklad na podporu efektívnejšieho využívania zdrojov, energetickej účinnosti, 

či využívania obnoviteľných zdrojov energií. Široké možnosti podpory majú prostredníctvom 

národných a regionálnych operačných programov k dispozícii aj slovenské malé a stredné 

podniky. Z hľadiska možnosti získať podporu pre zelené podnikanie a eko-inovácie sú 

relevantné najmä nasledujúce tri operačné programy: 

• Operačný program Kvalita životného prostredia64. Z hľadiska objemu alokovaných 

prostriedkov v objeme viac ako 2,8 miliardy Eur ide o druhý najväčší operačný program, 

ktorý je na Slovensku k dispozícii pre programové obdobie rokov 2014 až 2020 

(s možnosťou čerpania zdrojov do roku 2023). Má teda aj pomerne široký obsahový 

 
62 Zdroj: European Commission. COSME: Europe’s programme for small and medium-sized enterprises. 

Dostupné na: https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_sk 
63 Zdroj: Európska komisia. 2015. Európske štrukturálne a investičné fondy 2014 – 2020. ISBN: 978-92-79-

39448-5. Dostupné na:https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/blue_book/blueguide_sk.pdf 
64 Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR. 2020. Operačný program Kvalita životného prostredia na 

obdobie 2014 – 2020. Dostupné na: https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2020/07/OP-KZP-vz-11-sk.pdf 
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záber. V kontexte zeleného podnikania sú však dôležité ciele v oblasti prechodu 

na nízkouhlíkové hospodárstvo, v rámci ktorých je zameraný na rozvoj environmentálnej 

infraštruktúry. Tie zahŕňajú podporu pri zvyšovaní energetickej efektívnosti, využívaní 

obnoviteľných zdrojov energií, inštalácií efektívnejších systémov pre zásobovanie teplom 

a napokon aj podporu pri zhodnocovaní odpadov. Jednotlivé tematické oblasti OP Kvalita 

životného prostredia sú financované prostredníctvom štyroch prioritných osí, pričom ich 

priebežné čerpanie je nasledovné. Piata prioritná os operačného programu je určená 

na technickú pomoc. 

o Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry. Ku koncu januára 2021 boli v rámci prvej prioritnej 

osi realizované oprávnené výdavky v objeme 641,1 milióna Eur zo zdrojov EÚ, 

čo predstavuje 42,79 percenta alokácie. Ďalších 62,1 milióna Eur bolo na projekty 

Prioritnej osi 1 čerpaných z národných zdrojov.  

 

o Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním 

na ochranu pred povodňami. Ku koncu januára 2021 tu bolo čerpaných 27,9 milióna 

Eur z európskych zdrojov, čo predstavuje 12,4 percenta alokácie. Dodatočných takmer 

4,5 milióna Eur predstavovalo spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. 

 

o Prioritná os 3: Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti 

proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy. Ku koncu januára 2021 

tu bolo čerpaných takmer 62 miliónov Eur, čo predstavuje 25,4 percenta alokácie). 

Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu bolo v objeme takmer 11 miliónov 

Eur. 

 

o Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 

sektoroch. Ku koncu januára 2021 bolo čerpaných 352,6 milióna Eur zo zdrojov EÚ, 

čo predstavuje 44,76 percenta alokácie. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 

dosiahlo takmer 42,9 milióna Eur. 

• Integrovaný regionálny operačný program65. Určený je najmä na podporu rozvoja 

sídelných oblastí, cestnej a ďalšej infraštruktúry, no taktiež kreatívneho priemyslu. 

Pri väčšine prioritných osí má geografickú pôsobnosť v regiónoch Slovenska s výnimkou 

Bratislavského kraja. V kontexte rozvoja zeleného podnikania sú dôležité najmä prioritné 

osi týkajúce sa bezpečnej a ekologickej dopravy a zlepšenie kvality života s dôrazom 

na životné prostredie. Finančné prostriedky v rámci environmentálnych cieľov 

sú smerované najmä na nákup modernejších a ekologickejších vozidiel verejnej dopravy 

a budovanie zelenej infraštruktúry v mestách a obciach. Integrovaný regionálny operačný 

program má pre aktuálne programové obdobie celkovú finančnú alokáciu z európskych 

zdrojov vo výške takmer 1,7 miliardy Eur. Rozdelený je na šesť prioritných osí, z ktorých 

pre zameranie tejto analýzy sú relevantné najmä nasledujúce dve. 

o Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. V rámci prvej prioritnej 

osi boli ku koncu januára 2021 vyčerpané európske prostriedky v objeme 

124,3 milióna Eur, čo predstavuje 32,37 percenta alokácie. 

 

 
65 Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 2014. Integrovaný regionálny operačný program 

2014 – 2020. Dostupné na: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1036&navID2=1036&sID=67&id=9006  
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o Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. 

Ku koncu januára 2021 bolo v rámci štvrtej prioritnej osi zaznamenané čerpanie 

európskych prostriedkov v objeme 182,3 milióna Eur, respektíve 57,41 percenta 

alokácie. 

• Program rozvoja vidieka 2014 - 202066. Zameriava sa najmä na podporu rozvoja 

vidieckych oblastí a posilnenie konkurenčnej schopnosti podnikateľov pôsobiacich 

na vidieku, a to najmä v rámci agrosektoru, potravinárstva a lesníctva. V kontexte 

podpory zeleného podnikania sú dôležité najmä výzvy na predkladanie žiadostí 

pre projekty zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti, využívanie obnoviteľných 

zdrojov energií a adaptáciu na klimatickú zmenu. Malé a stredné podniky sa za týmto 

účelom môžu uchádzať o dotácie pri nákupe moderných a ekologických technológií 

vo výrobe a taktiež technológií umožňujúcich využívanie obnoviteľných zdrojov energií. 

V kontexte podpory eko-inovačného potenciálu sú to ďalej výzvy na predkladanie 

projektov zameraných na transfer znalostí a posilnenie spolupráce medzi lokálnymi 

podnikmi v agrosektore, potravinárstve a lesníctve. Program rozvoja vidieka má celkový 

alokovaný rozpočet v objeme 2,1 miliardy Eur, pričom jednotlivé tematické oblasti 

sú implementované prostredníctvom šiestich prioritných osí. Čerpanie v prioritných 

osiach, ktoré sú relevantné pre skúmanie v rámci tejto analýzy, bolo podľa priebežného 

hodnotenia Ministerstva pôdohospodárstva SR ku koncu roku 2019 nasledovné. 

o Prioritná os 2: Zvýšenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti 

poľnohospodárskych podnikov a presadzovanie inovačných poľnohospodárskych 

technológií a udržateľného obhospodarovania lesov. Ku koncu roka 2019 predstavoval 

objem viazaných výdavkov 254,4 milióna Eur, čo predstavuje 63,15 percenta alokácie. 

Realizované k tomuto dátumu boli výdavky v objeme 141 miliónov Eur, teda 

35 percent alokácie. 

 

o Prioritná os 3: Podpora organizácie potravinového reťazca, spracovania 

poľnohospodárskych výrobkov a ich uvádzania na trh, dobrých životných podmienok 

zvierat a riadenia rizík v poľnohospodárstve. Objem viazaných výdavkov predstavuje 

269 miliónov Eur, čo predstavuje 94,86 percenta alokácie. V čase hodnotenia však 

z toho bolo realizovaných zatiaľ 184 miliónov Eur, teda 47,28 percenta alokácie. 

 

o Prioritná os 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov. Ku koncu roka 2019 

bol v rámci tejto priority zaznamenaná vysoká úroveň viazanosti aj čerpania zdrojov. 

Viazané výdavky boli v objeme 789 miliónov Eur, teda 88,93 percenta alokácie, 

pričom objem realizovaných výdavkov dosiahol 653,7 milióna Eur, čo predstavuje 

73,67 percenta alokácie. 

 

o Prioritná os 5: Podpora efektívnosti zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové 

hospodárstvo odolné voči zmene klímy. Táto priorita vykazovala v čase hodnotenia 

ku koncu roka 2019 nízku úroveň viazanosti aj čerpania alokovaných zdrojov. Viazané 

boli výdavky v objeme 4,68 milióna Eur, teda 24 percent alokácie a realizované boli 

výdavky v objeme len 469-tisíc Eur, teda 2,4 percenta alokácie. 

 

 

 
66 Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 2015. Slovakia - Rural Development Programme. 

Dostupné na: https://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory-oznamenia/program-rozvoja-vidieka-

2014-2020/6333 
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4 Podpora zeleného podnikania v krajinách V4 

Nasledujúca kapitola obsahuje predstavenie národných inštitúcií, schém a podporných 

mechanizmov pre zelené podnikanie malých a stredných podnikov v Česku, Poľsku 

a Maďarsku. Zelené MSP z týchto krajín majú zároveň prístup k európskym programom 

Horizont 2020, LIFE a COSME, ktoré boli predstavené v predchádzajúcich kapitolách. 

Efektivita a výsledky podpory zeleného podnikania MSP v jednotlivých krajinách sú potom 

predmetom spoločného hodnotenia všetkých krajín V4, vrátane Slovenska, v piatej kapitole 

tejto analýzy. 

4.1 Česko 

Česko sa v hodnotení celkového stavu zeleného podnikania v rámci SME performance 

review aktuálne umiestnilo veľmi podobne ako Slovensko – tesne pod priemerom krajín 

Európskej únie. Rovnaká je situácia aj v prípade dlhodobého vývoja za poslednú dekádu. 

Česko však zároveň dosahuje dobré výsledky aj pri hodnotení inovatívnosti MSP – a to 

v prípade inovácií vo všeobecnosti aj špecificky v prípade environmentálnnej oblasti. 

Aktuálne sa v rámci Community Innovation Survey aj Eco-Innovation index umiestňuje 

veľmi blízko európskemu priemeru. Po tejto stránke je tak s výrazným náskokom 

najúspešnejšou krajinou v rámci V4. Tieto pozitívne hodnotenia sú výsledkom postupného 

zavádzania odporúčaní Small Business Act v environmentálnej oblasti, aktívnej podpory 

výskumu, vývoja a inovácií  a taktiež špecializovaných nástrojov na podporu zeleného 

podnikania. Napriek postupnému pokroku krajina čelí ešte niekoľkým zásadným výzvam. 

Energetická efektívnosť rastie podľa hodnotení Eco-innovation Observatory len pomaly, 

takmer polovica vyprodukovaného odpadu končí na skládkach a v lokalitách ako napríklad 

hlavné mesto je taktiež problémom kvalita ovzdušia. Téma zeleného podnikania a prechodu 

na model cirkulárnej ekonomiky sa však teší zvýšenému záujmu zo strany súkromného 

aj mimovládneho sektora. Podporný rámec je zároveň relatívne rozvinutý a vláda 

do budúcnosti pripravuje pre environmentálnu oblasť nové a ambicióznejšie stratégie. Je teda 

možné očakávať, že stav zeleného podnikania v Česku sa bude v najbližších rokoch naďalej 

zlepšovať. Súčasný podporný rámec pre zelené podnikanie v súčasnosti pozostáva 

z nasledujúcich inštitúcií a programov. 

Technologická agentura České republiky67. Ide o štátnu organizáciu so zameraním 

na podporu výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií. Zriadená bola v roku 2009 

za účelom centralizácie poskytovania štátnej podpory v tejto oblasti, ktorá bola predtým 

fragmentovaná medzi väčší počet verejných inštitúcií. TA ČR v rámci svojej činnosti 

podporuje spoluprácu medzi výskumnými organizáciami a podnikmi, aby sa tak zvýšili šance 

na uplatnenie výsledkov aplikovaného výskumu v praxi. Podporované sú vo všeobecnosti 

inovatívne projekty, ktoré prinášajú unikátne riešenia, produkty či patenty. TA ČR v rámci 

svojej činnosti vyhlasuje aj tematické podporné programy. Z hľadiska zeleného podnikania 

je relevantný program Théta zameraný na modernizáciu energetického sektoru 

prostredníctvom podpory výskumu technológií a energetických stratégií. Program podporuje 

aplikovaný výskum, experimentálny výskum a ďalšie inovatívne riešenia, ktoré majú prispieť 

k zvýšeniu udržateľnosti energetiky, materiálových zdrojov v Česku. TA ČR ďalej aktuálne 

zastrešuje napríklad aj tematický program ministerstva dopravy pod názvom Doprava 2020+. 

Tento je zameraný na podporu aplikovaného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií 

v oblasti udržateľnosti, automatizácie a digitalizácie dopravy. 

 
67 Zdroj: Technologická agentura České republiky. 2021. Aktuální možnosti podpory. Dostupné na: 

https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/ 
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Agentura pro podnikání a inovace68. API je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorá 

spadá pod české ministerstvo priemyslu a obchodu. Aktuálne pôsobí ako sprostredkovateľ 

pre operačný program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V kontexte 

českého podporného rámca pre zelené podnikanie ide o kľúčový nástroj. Zameraný 

je na podporu malých a stredných podnikov v oblastiach zvyšovania inovačnej výkonnosti, 

komercializáciu výskumu, podporu konkurenčnej schopnosti, znižovanie energetickej 

náročnosti, rozvoj distribučných sietí, využívanie obnoviteľných zdrojov energií a taktiež 

využívanie recyklovaných materiálov. Okrem MSP sa o vybrané výzvy môžu uchádzať 

aj veľké podniky, výskumné organizácie a samosprávy. V rámci OP PIK bolo na programové 

obdobie 2014 až 2020 alokovaných celkovo až 4,3 miliardy Eur a API vďaka týmto 

prostriedkom zverejnila širokú ponuku výziev, ktoré pokrývajú všetky aspekty programových 

priorít, ktoré boli v rámci OP PIK definované. 

Program TRIO69. České ministerstvo priemyslu a obchodu pripravilo na obdobie rokov 

2016 až 2021 doplnkový národný program zameraný špecificky na podporu priemyselného 

výskumu a komercializáciu jeho výsledkov. Program bol skoncipovaný jednak ako odozva 

na klesajúci objem podpory špecificky určenej na výskum a vývoj produktov uplatniteľných 

na trhu, no zároveň aj na dlhodobo nízke komerčné uplatnenie dovtedy realizovaného 

výskumu. Program TRIO teda nadväzuje a dopĺňa OP Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost, ktorý sprostedkúva Agentura pro podnikání a inovace. TRIO 

sa zameriava najmä na podporu výskumu a vývoja kľúčových technológií, teda fotoniky, 

mikroelektroniky, nanotechnológií, biotechnológií, pokročilých materiálov a pokročilých 

výrobných technológií. Nakoľko výskum a vývoj podporených technológií má prispieť 

k zvýšeniu konkurenčnej schopnosti českých podnikov, dôraz je kladený na uplatnenie 

výsledkov v praxi. 

Operačný program Životní prostředí70. OP ŽP je taktiež významnou súčasťou finančnej 

podpory zeleného podnikania a cirkulárnej ekonomiky v Česku. V rámci programového 

obdobia 2014 až 2020 je v ňom alokovaných 2,5 miliardy Eur, ktoré sú určené primárne 

na ochranu a zlepšovanie kvality životného prostredia. Jednotlivé prioritné osi sú potom 

zamerané špecificky na (1) zlepšovanie kvality vody, (2) zlepšovanie kvality ovzdušia 

v sídlach, (3) odpady, materiálové toky, ekologické záťaže a riziká, (4) ochranu a starostlivosť 

o prírodu a krajinu a napokon (5) energetické úspory. OP ŽP síce nie je určený špeciálne 

pre podniky, tie sa však o dotácie z jednotlivých výziev uchádzať môžu. Výška podpory môže 

dosiahnuť typicky až 85 percent z rozpočtu na schválený projekt. Pri vybraných špecifických 

cieľoch sa však vyžaduje aj spolufinancovanie z návratných finančných zdrojov, ktoré však 

ponúka za veľmi výhodných podmienok Státní fond životního prostředí ČR. 

Program EFEKT71. České ministerstvo priemyslu a obchodu vyhlásilo program 

na podporu energetickej efektívnosti. Ide o štátny doplnkový program k už existujúcim 

národným a európskym programom. Financovaný je z národných prostriedkov a jeho cieľom 

je prispieť k systematickým úsporám energií a podieľať sa tak na naplnení českej energetickej 

koncepcie. EFEKT bol pre svoje rozpočtové obdobie 2017 až 2021 upravený tak, aby sa 

o podporu mohlo uchádzať širšie spektrum subjektov. Typicky z neho čerpajú dotácie 

 
68Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace. 2021. Programy podpory. Dostupné na: https://www.agentura-

api.org/cs/programy-podpory/ 
69Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 2018. Nové znění programu TRIO. Dostupné na: 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/nove-zneni-programu-trio--237093/ 
70Zdroj: Operačný program Životní prostředí. 2021. Podporované oblasti. Dostupné na: https://www.opzp.cz/o-

programu/podporovane-oblasti/ 
71Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 2017. EFEKT 2017 – 2021. Dostupné na: https://www.mpo-

efekt.cz/cz/programy-podpory/54039 
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samosprávy za účelom inštalácie energeticky efektívnejšieho verejného osvetlenia, súkromné 

osoby na posúdenie energetickej náročnosti svojich domovov, no taktiež podniky na zlepšenie 

zvýšenie energetickej efektívnosti svojej prevádzky či výroby. 

Dotácie na elektromobilitu. V rámci programu Nízkouhlíkové technologie bola otvorená 

séria úspešných dotačných výziev na podporu elektromobility v krajine. Výška dotácie 

sa pohybovala od 20 do 80 percent z ceny projektu a získať ju bolo možné na nákup 

elektromobilov, alebo zriadenie nabíjacích staníc pre vlastné potreby podniku. O dotáciu 

sa mohli uchádzať podniky všetkých veľkostí, podmienkou však bolo, že ich projekt nesmel 

byť realizovaný na území hlavného mesta. Podľa hodnotenia Eco-innovation observatory bola 

v rokoch 2017 a 2018 až polovica všetkých nových elektromobilov v krajine zakúpená 

s pomocou podpory tejto dotačnej schémy. 

4.2 Poľsko 

Poľsko podľa SME performance review aktuálne dosahuje nadpriemerné výsledky 

pri hodnotení výkonnosti zeleného podnikania. Po tejto stránke je najúspešnejšou krajinou 

v rámci V4. Na druhej strane však krajina ešte stále čelí významným výzvam. Poľská 

ekonomika podľa Eco-Innovation Observatory patrí ešte stále medzi tie s najnižšou 

efektívnosťou pri využívaní zdrojov. Taktiež sa v európskom kontexte radí medzi najslabšie 

hodnotené v oblasti eko-inovácií aj inovačnej aktivity vo všeobecnosti. Environmentálnym 

témam sa však v krajine za posledné roky dostáva zvýšená pozornosť a vláda spustila 

prípravu komplexného strategického rámca pre podporu ochrany životného prostredia, 

efektívnejšieho využívania zdrojov, zeleného podnikania, eko-inovácií aj cirkulárnej 

ekonomiky. Ak sa Poľsku podarí pripravované stratégie úspešne implementovať, už v období 

najbližších rokov by sa stav zeleného podnikania v krajine mohol oproti súčasnej situácii 

ďalej výrazne zlepšovať. Tomuto trendu by mohol napomôcť najmä rastúci dopyt 

spotrebiteľov po ekologických produktoch a službách, snaha podnikov ušetriť 

na prevádzkových a výrobných nákladoch a taktiež možnosť získať podporu z verejných 

zdrojov. V Poľsku bola na tento účel dosiaľ spustená séria nasledujúcich iniciatív. 

Zelené verejné obstarávanie. Európska komisia síce toto opatrenie dlhodobo odporúča 

v rámci implementácie Small Business Act, no dosiaľ sa medzi členskými krajinami nenašla 

široká podpora pre jeho dôsledné zavedenie. Poľsko sa však po tomto nástroji rozhodlo 

siahnuť v snahe motivovať domáce podniky, aby na trh uvádzali väčšie množstvo 

environmentálne udržateľných produktov a služieb. V roku 2018 poľské verejné inštitúcie 

uzatvorili dokopy zhruba 1 400 kontraktov, pri ktorých boli brané do úvahy 

aj environmentálne aspekty. Toto číslo predstavovalo 1 percento všetkých verejných 

obstarávaní z hľadiska ich počtu a 4,6 percenta z hľadiska ich hodnoty. 

Národný fond pre ochranu životného prostredia a správu vodných zdrojov. V rámci 

poľského podporného rámca predstavuje kľúčovú inštitúciu, ktorá je zameraná na prípravu 

a financovanie projektov súvisiacich s ochranou životného prostredia. Medzi strategické 

priority fondu patrí aj podpora eko-inovácií a budovania cirkulárnej ekonomiky, pričom 

o prostriedky z vybraných výziev sa môžu uchádzať aj malé a stredné podniky. Fond 

každoročne zverejňuje zoznam nových výziev, ktoré odrážajú jeho celkové programové 

priority. Medzi ne patrí predovšetkým ochrana vody a jej udržateľné využívanie, udržateľné 

nakladanie s odpadmi, ochrana pôdy, ochrana ovzdušia, podpora biodiverzity a ochrana 

miestnych ekosystémov, environmentálne vzdelávanie a v neposlednom rade aj eko-inovácie. 

Spomedzi pomerne širokého spektra výziev bolo už dosiaľ realizovaných aj niekoľko 

projektov špecificky zameraných na podporu eko-inovácií a cirkulárnej ekonomiky.  
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Podnetným príkladom je pilotný program, ktorý fond spustil v spolupráci s poľským 

ministerstvom životného prostredia v troch vybraných regiónoch krajiny. V rámci tejto výzvy 

mohli miestne samosprávy a miestne podniky z daných regiónov požiadať o čerpanie buď 

grantov, alebo zvýhodnených úverov na realizáciu tematicky zameraného okruhu 

environmentálnych projektov. Tie mohli zahŕňať lokálnu recykláciu odpadov, zvýšenie 

energetickej efektívnosti, ekologickú dopravu, budovanie domácností na princípe cirkulárnej 

ekonomiky, zavádzanie princípu cirkulárnej ekonomiky v miestnom poľnohospodárstve 

a spracovaní jeho produktov. 

Spolupráca fondu a ministerstva životného prostredia priniesla aj projekt pod názvom 

GreenEvo. Cieľom projektu je v prvom rade podporiť poľské podniky pri vývoji vlastných 

eko-inovatívnych riešení, no následne aj stimulovať ich technologický transfer v rámci 

domácej ekonomiky aj na zahraničných trhoch. V rámci GreenEvo sú pravidelne 

organizované súťaže eko-inovatívnych podnikateľských projektov, ktoré prinášajú riešenia 

pre efektívnejšie využívanie zdrojov, obnoviteľné zdroje energií, nakladanie s odpadmi 

či zachovanie biodiverzity. Víťazné podnikateľské projekty získavajú príležitosť prezentovať 

a propagovať svoje riešenia na prestížnych medzinárodných podujatiach a zahraničných 

obchodných misiách. Zároveň získavajú možnosť zúčastniť sa na školeniach, ktoré ich majú 

pripraviť na internacionalizáciu ich eko-inovatívnych riešení. 

SOKÓŁ. Finančný podporný program zameraný na implementáciu eko-inovatívnych 

technológií, prinášajúcich riešenia pre zníženie negatívnych vplyvov používania zariadení 

a prístrojov na životné prostredie. O prostriedky sa môžu uchádzať tie podniky, ktorých 

technológie sú definované v Národnej stratégii pre inteligentnú špecializáciu. To v tomto 

prípade znamená technológie v oblasti udržateľných zdrojov energií, spracovania odpadov 

a taktiež efektívneho využívania zdrojov. Pre tento program bola alokovaná suma vo výške 

595 miliónov Eur. Podpora jednotlivých projektov môže mať formu zvýhodnených úverov, 

prípadne grantov v jednotlivej výške 120-tisíc Eur až 71,4 milióna Eur. 

4.3 Maďarsko 

Maďarsko dosahuje v oblasti podpory a výkonnosti zeleného podnikania dlhodobo jedny 

z najhorších výsledkov nielen spomedzi krajín V4, ale celej Európskej únie. Najmä 

z periodických hodnotení SME performance review a Eco-Innovation Index, ktoré 

sú podrobnejšie analyzované v nasledujúcej kapitole, je zreteľné, že k markantnému 

zhoršovaniu situácie začalo dochádzať od roku 2015. Za týmto vývojom možno pozorovať 

niekoľko kľúčových vplyvov. Prvým je očividne slabý politický záujem na presadzovaní 

európskych environmentálnych cieľov. Eco-innovation Observatory vo svojom hodnotení 

konštatuje, že koncepty zeleného podnikania a cirkulárnej ekonomiky sa v Maďarsku uchytili 

najmä vďaka časti spotrebiteľov a podnikov, ktorí o environmentálne témy prejavujú aktívny 

záujem a považujú ich za dôležité. Druhým je nestabilné regulačné prostredie. Za tretí možno 

označiť vysokú fragmentáciu environmentálnej agendy. Tieto posledné dva zásadné vplyvy 

na celkovo nepriaznivý stav zeleného podnikania v krajine sú logickým dôsledkom chabého 

politického záujmu a sú navzájom úzko prepojené. Maďarsko je vysoko centralizovanou 

krajinou, pričom veľká časť kľúčových kompetencií je v rukách vládnych inštitúcií a ich 

teritoriálnych zložiek. Samosprávy na regionálnej aj lokálnej úrovni tak majú len obmedzené 

kompetencie. Obzvlášť to platí v environmentálnej oblasti. V priebehu posledných rokov však 

krajina zažila sériu významných inštitucionálnych zmien, ktoré viedli k zániku samostatného 

ministerstva životného prostredia. Maďarsko sa tak stalo jednou z mála členských krajín 

Európskej únie, ktoré takéto ministerstvo nemajú. Rôzne súčasti environmentálnej agendy 

boli v dôsledku týchto zmien rozdrobené medzi šesticu iných ministerstiev. Maďarsko 



Zelený akčný plán pre MSP a podpora zeleného podnikania v SR                                     Slovak Business Agency 

45 
 

tak v súčasnosti nedisponuje uceleným podporným rámcom pre zelené podnikanie MSP, 

ktorý by systematicky podporoval malé a stredné podniky pri snahe premieňať 

environmentálne výzvy na podnikateľské príležitosti. Tejto oblasti podpory nie je venovaná 

ani zvláštna pozornosť. Maďarské zelené MSP však môžu využiť aspoň podporu 

z etablovaných inštitúcií, ktoré sú určené na podporu malého a stredného podnikania 

vo všeobecnosti. Ojedinele sú k dispozícii aj samostatné výzvy so špecifickým zameraním 

na podporu niektorého z aspektov zeleného podnikania.  

Hungarian Investment and Promotion Agency (HIPA)72. Maďarská agentúra 

pre podporu investícií je inštitúciou na podporu podnikania, ktorá svoje služby ponúka 

vo forme one-stop-shop. Primárne sa orientuje na prepájanie maďarských podnikov z piatich 

vybraných sektorov so súkromnými aj strategickými investormi. Za týmto účelom ponúka 

služby investorom aj podnikom. Investorom pomáha sprostredkovať stretnutia s podnikateľmi 

z databázy HIPA, poskytuje im podrobnejšie informácie o týchto projektoch, ďalej 

investorom ponúka aj informačný prehľad o stave podnikateľského prostredia v Maďarsku 

a o nvestičných príležitostiach vo vybraných odvetviach. Na strane druhej HIPA podporuje 

zapojené podniky tak, aby zvýšila ich šance pre získanie investície. Za týmto účelom ponúka 

špecializované vzdelávacie kurzy, konzultačné a informačné služby. Tie zahŕňajú témy ako 

manažérske a prezentačné zručnosti, rozvoj podnikania, dane a regulačné prostredie. HIPA 

má v súčasnosti vo svojej podpornej databáze 44 podnikateľských projektov, ktoré 

sú pripravené pre získanie investície. Tie podľa agentúrou zverejnených informácií zvyčajne 

dosahujú objem od 1,5 milióna do 150 miliónov Eur. Agentúra ako taká nie je špecificky 

zameraná na podporu zeleného podnikania, ide však o jeden z piatich prioritných sektorov, 

do ktorých svoju podporu smeruje. Zvyšné štyri sú nehnuteľnosti, výroba, inovácie a napokon 

poľnohospodárstvo a potravinárstvo. 

Hungarian Export Promotion Agency (HEPA)73. Maďarská agentúra na podporu 

exportu je štátnou inštitúciou pre podporu internacionalizácie malých a stredných podnikov. 

Za týmto účelom ponúka široké spektrum bezplatných služieb, ktoré sú šité na mieru 

konkrétnym podnikom podľa ich cieľov, sektoru pôsobenia a tiež predchádzajúcim 

skúsenostiam s internacionalizáciou. HEPA síce podporu necieli nijak špecificky na zelené 

a eko-inovatívne MSP, tie však v každom prípade môžu ponúkané služby využiť. Medzi 

networkingové služby patrí organizovanie medzinárodných podnikateľských podujatí 

a organizovanie zahraničných obchodných delegácií. Tie majú maďarským MSP pomôcť 

pri nadväzovaní kontaktov, vyjednávaní a uzatváraní zmlúv s perspektívnymi obchodnými 

partnermi zo zahraničia. Prostredníctvom svojej siete regionálnych zastúpení a zahraničných 

vyslancov tiež HEPA aktívne pomáha identifikovať zahraničných partnerov pre domáce MSP 

ponúkajúce produkty a služby s exportným potenciálom. HEPA ďalej ponúka konzultačné 

služby v oblasti financií a medzinárodných inovácií. Tie sú určené na podporu zvýšenia 

konkurenčnej schopnosti maďarských MSP a pomoc pri získaní finančných nástrojov 

potrebných pre ich internacionalizačné aktivity. HEPA ďalej maďarským podnikom 

sprostredkúva užitočné informácie o cieľových trhoch – vrátane stavu podnikateľského, 

daňového a regulačného prostredia – ktoré pomáhajú znížiť riziká spojené 

s internacionalizáciou. Napokon medzi ponúkané služby patrí aj Exportná akadémia, ktorá 

poskytuje vzdelávacie a školiace semináre pre malých a stredných podnikateľov so záujmom 

vstúpiť na zahraničný trh. 

 
72Zdroj: Hungarian Investment and Promotion Agency. Hungarian investment projects. Dostupné na: 

https://hipa.hu/ 
73Zdroj: Hungarian Export Promotion Agency. Services. Dostupné na: https://hepa.hu/en/services 
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National Research, Development and Innovation Office74. NRDI je národnou 

strategickou a finančnou agentúrou pre podporu vedeckého výskumu, vývoja a inovácií. 

Pôsobí teda na jednej strane ako hlavný poskytovateľ finančnej podpory pre výskum, vývoj 

a inovácie v krajine a na strane druhej zároveň ako poradný orgán maďarskej vlády 

zodpovedný za prípravu stratégií v tejto oblasti. Misiou NRDI je zostaviť komplexnú národnú 

politiku v predmetnej oblasti, posilniť inovačný ekosystém a zabezpečiť stabilné a efektívne 

financovanie excelentného výskumu, inovácií a podpory konkurencieschopnosti. V rámci 

programového obdobia rokov 2014 až 2020 boli k dispozícii zdroje v objeme 3,9 miliardy Eur 

z národných aj európskych zdrojov. NRDI spravuje a riadi Maďarský národný fond 

pre vedecký výskum a Fond pre výskum a technologické inovácie. NRDI sa neorientuje 

primárne na podporu zeleného podnikania a eko-inovácií MSP, tieto sa však môžu uchádzať 

o podporu z relevantných výziev. Pre tento typ podpory bola v rámci agendy chytrého, 

udržateľného a inkluzívneho rastu prijatá Národná stratégia pre environmentálne 

technologické inovácie. 

Podpora energetického rozvoja prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov 

energií. Ide o projekt maďarského ministerstva inovácií a technológií, ktorý je určený 

špeciálne na podporu zeleného podnikania MSP. Tie môžu prostredníctvom tejto schémy 

žiadať nenávratnú podporu za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti svojich budov, 

vrátane inštalácie zateplenia, solárnych panelov či iných riešení. Na projekt bol vyčlenený 

celkový rozpočet v objeme 164 miliónov Eur, pričom jednotlivé granty môžu dosiahnuť 

výšku medzi zhruba 4 700 Eur až 312-tisíc Eur. Predpokladaná kapacita výzvy je tak 

800 až 1750 úspešných žiadateľov. Zámerom ministerstva je prispieť týmto spôsobom 

k zníženiu energetickej náročnosti budov a zvýšeniu využívania obnoviteľných zdrojov 

energií zo strany malých a stredných podnikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 Zdroj: The National Research, Development and Innovation Office. 2021. Funding sources of the incentive 

system for innovation 2015-2020. Dostupné na: https://nkfih.gov.hu/for-the-applicants/funding-schemes  
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5 Komparácia stavu zeleného podnikania MSP na Slovensku 

a v krajinách V4  

Účinnosť implementovaných podporných politík a programov na európskej aj národnej 

úrovni sa nevyhnutne odráža vo výkonnosti malých a stredných podnikov v kontexte zeleného 

podnikania a eko-inovácií. Na jej komplexné vyhodnotenie sú v rámci tejto kapitoly využité 

aktuálne údaje vybraných indikátorov z Community Innovation Survey, SME performance 

review, Eco-innovation Scoreboard a Flash Eurobarometer: SMEs, resource efficiency 

and green markets.  

Úvodná časť kapitoly je venovaná komparácii súhrnných výsledkov krajín 

V4 v európskom kontexte. V samostatných podkapitolách potom nasledujú profily 

jednotlivých krajín V4  – Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska – s podrobnejším rozborom 

vybraných indikátorov, aktuálnych trendov vývoja a ich porovnaním s priemerom EÚ. 

Načrtnutie celkového stavu zeleného podnikania v Európe je vhodné začať 

prostredníctvom posledných výsledkov Community Innovation Survey, ktorý mapuje 

inovačné aktivity podnikov, a to v rámci jednotlivých krajín aj sektorov ich pôsobnosti. 

Prieskum sa síce nezameriava špecificky na oblasť zeleného podnikania, no celková miera 

inovačných aktivít MSP ilustruje rozvinutosť a  kapacity inovačného ekosystému v tej-ktorej 

krajine. Ten však vytvára predpoklady aj pre rozvoj eko-inovácií, ktoré sú v kontexte 

zeleného podnikania kľúčové.  

Za inovujúci podnik je v rámci metodológie Community Innovation Survey považovaný 

taký podnik, ktorý v rámci skúmaného obdobia vykonával inovačné aktivity, a to bez ohľadu 

na to, či bola inovácia dokončená, alebo implementovaná. Celková štatistika inovujúcich 

podnikov tak zahŕňa nielen podniky, ktoré svoju inovačnú aktivitu úspešne ukončili, 

ale aj také, ktoré inovačnú aktivitu prerušili, či úplne opustili. Prezentované údaje 

o inovujúcich podnikoch sú preto pre porovnanie doplnené aj o údaje k podnikom 

s prebiehajúcimi inovačnými aktivitami. Prezentované údaje sú pre lepší prehľad rozdelené 

podľa malých a stredných podnikov samostatne.  

Z podielu inovujúcich malých podnikov (s 10 až 49 zamestnancami) v rámci EÚ 

je zrejmé, že všetky krajiny V4 ešte stále zaostávajú za priemerom EÚ, ktorý predstavuje 

46 percent. Situácia je relatívne najlepšia v prípade Česka, ktoré pri 41,2-percentnom podiele 

zaostáva za priemerom EÚ len mierne. Zvyšné tri krajiny V4 však v inováciách malých 

podnikov zaostávajú výrazne. V prípade Maďarska predstavuje predmetný podiel 

28,2 percenta, v prípade Slovenska 25,7 percenta a napokon v prípade Poľska 

len 18,2 percenta. 
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Graf 1: Podiel inovujúcich malých podnikov (10 až 49 zamestnancov) v období rokov 

2016 až 2018 (v %) 

 
Zdroj: Eurostat – Community Innovation Survey, vlastné spracovanie 

 

Podiel inovujúcich podnikov je tradične vyšší v prípade stredných podnikov 

(s 50 až 249 zamestnancami), ktoré disponujú väčšími personálnymi a kapitálovými 

kapacitami. Aj v tomto prípade však všetky krajiny V4 zaostávajú za priemerom EÚ, ktorý 

predstavuje 63,1 percenta. Najbližšie k európskemu priemeru je opäť Česko 

s 59,8 percentným podielom, pričom Slovensko (39,1 percenta), Poľsko (37,3 percenta) 

a Maďarsko (36,5 percenta) aj prípade stredných podnikov zaostávajú výrazne. 

 

Graf 2: Podiel inovujúcich stredných podnikov (50 až 249 zamestnancov) v období rokov 

2016 až 2018 (v %) 

 
Zdroj: Eurostat – Community Innovation Survey, vlastné spracovanie 

 

Ďalší kontextuálny náhľad, tentokrát už špecificky k eko-inováciám, ponúka Eco-

innovation Scoreboard. Tu sa opäť ukazuje, že všetky krajiny V4 zaostávajú za európskym 

priemerom. Hodnotenia krajín z hľadiska výkonnosti pri eko-inováciách pritom do veľkej 
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miery reflektujú všeobecnú mieru inovačných aktivít zistenú v rámci Community Innovation 

Survey.  

Spomedzi krajín V4 sa aj v tomto prípade najlepšie umiestnilo Česko, ktoré je v rámci 

Eco- innovation Scoreboard zaradené medzi krajiny s priemernou eko-inovačnou 

výkonnosťou. Slovensko, Poľsko a Maďarsko aj v tomto prípade zaostávajú za priemerom 

EÚ výrazne a patria medzi najhoršie hodnotené krajiny. V rámci Eco-innovation Scoreboard 

sú teda hodnotené ako tzv. dobiehajúce krajiny. 

Správa k aktuálnemu eko-inovačnému indexu (za rok 2019)75 konštatuje, že v porovnaní 

s predchádzajúcim hodnotením (za roky 2015 až 2018) ostala väčšina posudzovaných krajín 

zaradená v rovnakej výkonnostnej skupine. To znamená v skupine eko-inovačných lídrov, 

priemerných alebo dobiehajúcich krajín, ako ilustruje priložený graf číslo 3. V rámci 

periodických hodnotení indexu, nevyhnutne, dochádza k posunom na relatívnych pozíciách. 

Možné je však pozorovať pretrvávajúci trend, že krajiny ako napríklad Nemecko, Dánsko 

a Švédsko majú tendenciu zotrvávať medzi eko-inovačnými lídrami, zatiaľ čo krajiny 

ako Slovensko, Poľsko a Maďarsko majú tendenciu konzistentne zotrvávať medzi 

dobiehajúcimi krajinami. 

 

Graf 3: Súhrnné výsledky eko-inovačného indexu EÚ za rok 2019 podľa jednotlivých 

krajín 

 
Zdroj: European Commission, Eco-Innovation Observatory 

 

Ucelený pohľad na aktuálny stav aj dlhodobý vývoj v oblasti zeleného podnikania 

MSP ako takého potom ponúkajú periodické hodnotenia Európskej komisie v rámci 

SME performance review. Posledná hodnotiaca správa z roku 2019 konštatuje, že za uplynulý 

rok krajiny EÚ prijali v oblasti zeleného podnikania dokopy tridsať konkrétnych opatrení76. 

Ide o aktivity v súlade s napĺňaním zásady číslo deväť Small Business Act – umožniť malým 

 
75 Zdroj: European Commision, Eco-Innovation Observatory. 2020. EU Eco-Innovation Index 2019. s.2 
76 Zdroj: European Commision. 2019. 2019 SBA Fact Sheet & Scoreboard. s.2 
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a stredným podnikom premieňať environmentálne výzvy na príležitosti. Prijaté opatrenia boli 

zamerané prevažne na podporu efektívneho využívania zdrojov a podporu využívania 

udržateľných zdrojov energií. Pri celkovom hodnotení výkonnosti MSP v oblasti zeleného 

podnikania sú zrejmé výrazné rozdiely v rámci umiestnenia krajín V4. Slovensko a Česko 

mierne zaostávajú za európskym priemerom, Poľsko sa zaradilo medzi krajiny 

s nadpriemernou výkonnosťou, zatiaľ čo Maďarsko je aktuálne najhoršie hodnotenou krajinou 

EÚ. 

 

Graf 4: Výkonnosť európskych MSP v environmentálnej oblasti 

 
Zdroj: European Commission, SBA Fact Sheet 2019 

Poznámka ku grafu: Graf znázorňuje relatívnu zmenu pozície krajín oproti priemeru EÚ v časovom období 

medzi 2018 až Q1 2019  

 

Pri pohľade z dlhodobejšieho hľadiska bolo od roku 2011 do začiatku roku 2019 

v environmentálnej oblasti prijatých naprieč EÚ až dvesto konkrétnych opatrení. Medzi 

najčastejšie podľa Európskej komisie patrí podpora energetickej efektívnosti, podpora 

využívania obnoviteľných zdrojov energií a podpora vývoja environmentálne efektívnych 

procesov a služieb. Dlhodobý pohľad na výkonnosť a pokrok malých a stredných podnikov 

v predmetnej oblasti, ktorý ponúka SME performance review, poukazuje na prevažne odlišné 

smerovanie krajín V4. Maďarsko zaznamenalo mierny nárast v segmente zeleného podnikania 

MSP, no oproti európskemu priemeru relatívne výraznejšie zhoršenie environmentálnej 

výkonnosti týchto podnikov. Poľsko zaznamenalo obdobne mierny nárast v segmente 
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ako Maďarsko, no poľské MSP zaznamenali aj určité zvýšenie environmentálnej výkonnosti. 

Slovensko a Česko získali veľmi podobné hodnotenia. V rámci skúmaného obdobia obe 

krajiny zaznamenali oproti európskemu priemeru mierny úpadok vo veľkosti segmentu 

zeleného podnikania a zároveň aj mierne zhoršenie environmentálnej výkonnosti MSP. 

Na tomto mieste je však nutné obzvlášť zdôrazniť, že dlhodobý vývoj, ktorý je ilustrovaný 

aj priloženým grafom číslo 5, reprezentuje relatívnu zmenu v porovnaní s priemerným 

vývojom v rámci EÚ. Prezentované výsledky v prípadoch, kedy došlo k zhoršeniu, teda môžu 

znamenať reálne zhoršenie ukazovateľa, alebo len jeho pomalší nárast v porovnaní 

s priemerom EÚ. Podrobnejšiemu rozboru výsledkov krajín V4 v rámci SME performance 

review sú venované nasledujúce samostatné podkapitoly. 

 

Graf 5: Dlhodobá výkonnosť a pokrok európskych MSP v environmentálnej oblasti 

 
Zdroj: European Commission, SBA Fact Sheet 2019 
Poznámka ku grafu: Graf znázorňuje relatívnu zmenu pokroku a výkonnosti MSP v jednotlivých krajinách 

v porovnaní s priemerom EÚ za obdobie rokov 2008 až 2019 

 

5.1  Slovensko 

Celková výkonnosť slovenských MSP v environmentálnej oblasti sa podľa posledného 

hodnotenia SME performance review za rok 201777 pohybuje len mierne pod priemerom EÚ. 

V rámci hodnotených aspektov zaznamenáva Slovensko najlepšie výsledky pri podnikoch, 

ktoré získavajú viac ako polovicu svojho obratu z predaja zelených produktov alebo služieb. 

Ich podiel predstavuje 26 percent, čo je spoľahlivo nad 20-percentným európskym 

priemerom. Dobré výsledky sú viditeľné aj pri pomere malých a stredných podnikov, 

ktoré zelené produkty a služby na trhu ponúkajú – 30 percent v porovnaní s 25 percentným 

priemerom.  

 
77 Zdroj: European Commision. 2019. 2019 SBA Fact Sheet: Slovakia. s.12 
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Rozpačitejšie sú potom výsledky pri MSP, ktoré z verejných schém získali podporu 

na zvýšenie efektívnosti pri využívaní zdrojov. V aktuálnom hodnotení za rok 2017 

Slovensko po tejto stránke dosiahlo výsledky nad európskym priemerom (43-percentný podiel 

v porovnaní s 38-percentným podielom v rámci EÚ). V porovnaní so situáciou z roku 2013, 

keď takúto podporu na Slovensku získalo 64 percent malých a stredných podnikov, však ide 

o zásadný prepad. Táto skutočnosť sa mohla prejaviť v nepriaznivých výsledkoch pri pomere 

MSP, ktoré prijali opatrenia na zvýšenie efektívnosti pri využívaní zdrojov. Na Slovensku ide 

o 84 percent podnikov v porovnaní s 89-percentným európskym priemerom. V domácom 

kontexte však ide opäť o výrazný prepad, nakoľko pri hodnotení z roku 2013 prijímalo 

predmetné opatrenia až 95 percent slovenských MSP.  

Napokon najhoršie hodnoteným aspektom je podiel podnikov, ktoré z verejných schém 

získali podporu na výrobu zelených produktov. V poslednom hodnotení za rok 2017 

sa jednalo len o jediné percento v porovnaní s 25 percentami v porovnaní s EÚ. Slovensko 

tak po tejto stránke zaznamenalo druhý najhorší výsledok v celej Únii. Aj tu ide o výsledok 

zásadného prepadu v poskytovanej podpore – ešte v roku 2015 bol podiel takto podporených 

podnikov 28 percent. 

 

Graf 6: Výkonnosť slovenských MSP v environmentálnej oblasti 

 
Zdroj: European Commission, SBA Fact Sheet 2019 

Poznámka ku grafu: Graf znázorňuje rozdiel oproti priemeru EÚ (ako štandardná odchýlka; priemer EÚ = 0) 

 

Pohľad na štruktúru environmentálnych opatrení, ktoré zaviedli vo svojom podnikaní 

slovenské MSP, prináša prieskum Eurobarometra. Podniky oslovené v rámci prieskumu mali 

možnosť označiť viaceré odpovede. Z výsledkov vyplýva, že preferencia opatrení 

slovenských podnikov je do veľkej miery podobná s výsledkami za celú EÚ. Výrazným 

rozdielom však je, že zatiaľ čo európske podniky v priemere kladú dôraz najmä 

na minimalizáciu odpadu (63 percent), slovenské podniky kladú najväčší dôraz na šetrenie 

energiami (58 percent). V každom prípade však platí, že slovenské MSP zavádzali všetky 

skúmané opatrenia v citeľne nižšej miere ako je európsky priemer. Najvýraznejšie Slovensko 

zaostáva v navrhovaní produktov, ktoré sa jednoduchšie udržiavajú a opravujú (14 oproti 

priemerným 25 percentám) a vo využívaní obnoviteľných zdrojov energií (5 oproti 

14 percentám). Pre porovnanie bolo z prieskumu Eurobarometra pre účely tejto analýzy 

vybraných osem opatrení s najvyššou preferenciou medzi slovenskými MSP. 
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Tabuľka 1: Opatrenia, ktoré slovenské MSP realizovali za účelom dosiahnutia vyššej 

efektívnosti vo využívaní zdrojov (v percentách; k roku 2017) 

Kroky MSP pre zvýšenie efektivity využívania zdrojov Slovensko Priemer EÚ 

Šetrenie energiami 58 63 

Šetrenie vodou 45 47 

Minimalizácia odpadu 44 65 

Šetrenie materiálov 43 57 

Recyklovanie a opätovné využívanie materiálov a odpadov z výroby v 

rámci podniku 
35 42 

Predaj odpadových materiálov inému podniku 16 21 

Navrhovanie produktov, ktoré sa jednoduchšie udržiavajú a opravujú 14 25 

Využívanie energie z prevažne obnoviteľných zdrojov 5 14 

Zdroj: European Commision – SMEs, resource efficiency and green markets 

 

Podnetný náhľad prináša Eurobarometer aj v kontexte toho, ktoré formy podpory 

by slovenské podniky preferovali, aby zavádzali ďalšie opatrenia na zvýšenie svojej 

efektívnosti pri využívaní zdrojov. Podniky mali opäť možnosť označiť viaceré odpovede. 

Štruktúra preferencií slovenských MSP je aj v tomto prípade obdobná európskemu priemeru. 

Výrazne najvyšší podiel slovenských malých a stredných podnikov, až 28 percent, by ocenil 

granty a dotácie. Až s výrazným odstupom nasledujú technické konzultácie (17 percent), 

demonštrácia nových technológií (16 percent) či posilnenie spolupráce naprieč sektormi 

(14 percent). Napokon relatívne nízky záujem bol slovenskými podnikmi prejavený 

o jasnejšie pravidlá pre používanie recyklovaných materiálov a finančné poradenstvo. 

 

Tabuľka 2: Preferencie slovenských MSP pri formách podpory za účelom dosiahnutia 

vyššej efektívnosti vo využívaní zdrojov (v percentách; k roku 2017) 

Preferované formy podpory Slovensko Priemer EÚ 

Granty a dotácie 28 36 

Konzulácie k možnostiam ako zvýšiť efektivitu využívania zdrojov 17 23 

Demonštrácia nových technológií a procesov 16 22 

Posilnenie spolupráce medzi podnikmi naprieč sektormi za účelom 

vývoja nových technológií 
14 20 

Jasnejšie pravidlá pre využívanie sekundárnych surovín 11 17 

Poradenstvo pri finančnom plánovaní a možnostiach získania financií 10 22 

Zdroj: European Commision – SMEs, resource efficiency and green markets 

 

V oblasti eko-inovácií Slovensko podľa poslednej hodnotiacej správy Eco-Innovation 

Observatory (EIO) z roku 201978 dosahuje výsledky 38 percent pod európskym priemerom. 

V európskom eko-inovačnom indexe sa tak umiestnilo na 23. priečke spomedzi 

28 hodnotených krajín. Pri porovnaní s predchádzajúcim hodnotením z roku 2017 to znamená 

prepad o tri priečky. Z  piatich súhrnných komponentov indexu získali už tretíkrát po sebe 

najslabšie skóre eko-inovačné vstupy a eko-inovačné výstupy, čo je prevažne dôsledkom 

dlhodobo nízkej miery finančnej podpory výskumných a vývojových aktivít. Z toho následne 

vyplýva aj nízka miera registrácie eko-inovačných patentov a zverejnených publikácií na túto 

tému. K slabému hodnoteniu Slovenska napokon prispela aj nízka miera mediálneho pokrytia 

tém súvisiacich s eko-inováciami a cirkulárnou ekonomikou. EIO však ako pozitívny vývoj 

 
78 Zdroj: European Commision, Eco-Innovation Observatory. 2020. EU Eco-innovation in Slovakia: EIO 

Country Profile 2018-2019. 
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hodnotí postupné zvyšovanie efektívneho využívania vody. Slovensko v tomto smere 

dosahuje trojnásobne lepšie výsledky v porovnaní s európskym priemerom. Najlepšie 

hodnotenie krajina získala v oblasti eko-inovačných aktivít, a to vďaka vysokému počtu 

vydaných certifikátov pre systém environmentálneho manažérstva v organizáciách 

(ISO 14001). Hodnotenie Slovenska v rámci jednotlivých komponentov indexu je potom 

nasledovné 

 

Graf 7: Hodnotenie eko-inovačnej výkonnosti slovenských MSP podľa hlavných 

komponentov indexu za rok 2019  

 
Zdroj: European Commission, Eco-Innovation Observatory 

 

Eko-inovačné vstupy: Miera verejných investícií do výskumu a vývoja vo všeobecnosti 

v roku 2018 dosahovala len 0,83 percenta HDP, špecificky v environmentálnej a energetickej 

oblasti potom iba 0,01 percenta HDP. Tieto čísla ostávajú v porovnaní s priemerom 

EÚ dlhodobo veľmi nízke. Vo výskume a vývoji je potom zamestnaných len 0,8 percenta 

všetkých zamestnancov, čo pri európskom porovnaní opäť nízky podiel.  

Eko-inovačné aktivity: Malé a stredné podniky významne zaostávajú v navrhovaní 

a výrobe produktov, ktoré sú ľahko udržiavateľné a opraviteľné. Takéto produkty vyrába 

len 0,14 percenta  podnikov oslovených v rámci prieskumu. Na druhej strane však Slovensko 

dosahuje vysoký počet udeľovaných certifikátov ISO 14001. Môže sa jednať o dôsledok 

ukladania takejto požiadavky veľkými zahraničnými firmami na miestne MSP, ak sa chcú 

zapojiť do ich dodávateľských reťazcov. 

Eko-inovačné výstupy: Posledné zohľadnené dáta za rok 2016 ukazujú, že v roku 2016 

bolo na Slovensku vydaných len 3,23 eko-inovačných patentov na milión obyvateľov. 

Proti predchádzajúcemu hodnoteniu ide o určitý nárast, stále sú to však hodnoty výrazne 

pod európskym priemerom, ktorý dosahuje 13,11 eko-inovačných patentov na milión 

obyvateľov. Hodnotená bolo aj miera mediálneho pokrytia eko-inovačných tém 

v slovenských médiách, ktorá dosahuje piatu najnižšiu úroveň spomedzi hodnotených krajín.  
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Výsledky efektívneho využívania zdrojov: Materiálová produktivita zaznamenala oproti 

predchádzajúcim hodnoteniam určitý nárast, pričom dosiahla 1,67 Eur na kilogram. Stále 

však ostáva pod európskym priemerom, ktorý predstavuje 2,28 Eura na kilogram. Zároveň 

sa zlepšila aj energetická produktivita, no taktiež ostáva pod európskym priemerom. 

Pravdepodobne ide o dôsledok vysokej energetickej náročnosti slovenského priemyslu. 

Naopak, produktivita vody je trojnásobne vyššia ako je priemer EÚ, čo je možné pripísať 

nízkym nárokom na spotrebu vody zo strany slovenského priemyslu. 

Socio-ekonomické výsledky: Slovensko ako exportne orientovaná ekonomika je síce 

úspešné pri vývoze technológií a produktov so strednou a vysokou pridanou hodnotou, 

v oblasti vývozu eko-inovácií však významne zaostáva. V roku 2018 sa eko-inovatívne 

podniky podieľali na exporte len 0,36 percentami, čo je menej ako polovica priemerných 

hodnôt v rámci EÚ. 

5.2 Česko 

Celková výkonnosť českých MSP v environmentálnej oblasti sa podľa posledného 

hodnotenia SME performance review za rok 201779 taktiež pohybuje len mierne 

pod priemerom EÚ. Najlepšie výsledky dosiahlo Česko pri pomere malých a stredných 

podnikov, ktoré získavajú aspoň polovicu svojho obratu z predaja zelených produktov alebo 

služieb. Ide o 28 percent podnikov v porovnaní s 20-percentným európskym priemerom. 

Česko v tomto smere zároveň zaznamenalo aj citeľné zlepšenie. Oproti hodnoteniu 

z predchádzajúceho roka narástol podiel týchto podnikov na domácom trhu 

o 6 percentuálnych bodov. Dobré výsledky krajina zaznamenala aj pri podpore pre MSP, 

ktorá je určená na zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov. V Česku takúto podporu získalo 

41 percent podnikov, čo je mierne nad 38- percentným priemerom v rámci EÚ. 

Napriek tomu krajina nezaznamenala úplne pozitívne výsledky pri pomere MSP, ktoré 

vo svojom podnikaní opatrenia na zvýšenie efektívnosti pri využívaní zdrojov aj prijali. Čísla 

sa v tomto prípade pohybujú na úrovni 86 percent, čo je mierne pod 89-percentným 

európskym priemerom. Horšie výsledky oproti EÚ zaznamenalo Česko aj pri podnikoch, 

ktoré ponúkajú zelené tovary a služby. Ich podiel je 22 percent v porovnaní s 25-percentným 

priemerom. Výrazne najhoršie hodnotenie krajina získala pri podnikoch, ktoré 

z verejných schém získali podporu pri výrobe zelených produktov. Ich podiel je len 8 percent 

oproti 25-percentnému európskemu priemeru. V tomto prípade ide o dramatické medziročné 

zhoršenie, nakoľko v predchádzajúcom hodnotení za rok 2016 získalo podporu pri výrobe 

zelených produktov až 64 percent českých MSP. 

Celkovo však Európska komisia hodnotí výsledky Česka pozitívne. Krajina od roku 2008 

prijala väčšinu odporúčaní Small Business Act týkajúcich sa environmentálnej oblasti 

a prijala opatrenia na podporu viacerých aspektov rozvoja zelenej ekonomiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
79 Zdroj: European Commision. 2019. 2019 SBA Fact Sheet: Czechia. s.13 
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Graf 8: Výkonnosť českých MSP v environmentálnej oblasti 

 
Zdroj: European Commission, SBA Fact Sheet 2019 

Poznámka ku grafu: Graf znázorňuje rozdiel oproti priemeru EÚ (ako štandardná odchýlka; priemer EÚ = 0) 

 

Pohľad na štruktúru environmentálnych opatrení, ktoré zaviedli vo svojom podnikaní 

české MSP, prináša prieskum Eurobarometra. Podniky oslovené v rámci prieskumu mali 

možnosť označiť viaceré odpovede. Z výsledkov vyplýva, že preferencia opatrení českých 

podnikov je prakticky totožná s výsledkami za celú Európsku úniu. České podniky pritom 

zavádzali skúmané opatrenia v obdobnej alebo dokonca aj vyššej miere, ako je európsky 

priemer. Jasnú preferenciu pri opatreniach na zvýšenie efektivity využívania zdrojov je vidieť 

v podobe minimalizácie odpadu (64 percent) a šetrenia energiami (61 percent). Oproti 

európskemu priemeru však české MSP venujú zvýšenú pozornosť navrhovaniu produktov, 

ktoré sa jednoduchšie udržiavajú a opravujú, no taktiež predaju odpadových materiálov iným 

podnikom za účelom ich zhodnotenia.  

Naopak, Česko výrazne zaostáva vo využívaní obnoviteľných zdrojov energií 

(7 percent oproti priemerným 14). Pre porovnanie bolo z prieskumu Eurobarometra pre účely 

tejto analýzy vybraných osem opatrení s najvyššou preferenciou medzi českými MSP. 

 

Tabuľka 3: Opatrenia, ktoré české MSP realizovali za účelom dosiahnutia vyššej 

efektívnosti vo využívaní zdrojov (v percentách; k roku 2017) 

Kroky MSP pre zvýšenie efektivity využívania zdrojov Česko Priemer EÚ 

Minimalizácia odpadu 64 65 

Šetrenie energiami 61 63 

Šetrenie materiálov 47 57 

Šetrenie vodou 43 47 

Recyklovanie a opätovné využívanie materiálov a odpadov z výroby v 

rámci podniku 
35 42 

Navrhovanie produktov, ktoré sa jednoduchšie udržiavajú a opravujú 33 25 

Predaj odpadových materiálov inému podniku 29 21 

Využívanie energie z prevažne obnoviteľných zdrojov 7 14 

Zdroj: European Commision – SMEs, resource efficiency and green markets 

 

V prípade foriem podpory za účelom ďalšieho zvyšovania efektívnosti pri využívaní 

zdrojov by české MSP výrazne uprednostnili granty a dotácie. A to dokonca v zľahka vyššej 

miere (37 percent) ako je priemer EÚ (36 percent). Vo výrazne vyššej miere ako priemer 

EÚ by ďalej české podniky ocenili podporu vo forme demonštrácie nových technológií 

(30 percent oproti 22 percentám za EÚ) a posilnenie spolupráce naprieč sektormi (26 percent 

proti 20 percentám za EÚ). Podniky mali opäť možnosť označiť viaceré odpovede. 
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Tabuľka 4: Preferencie českých MSP pri formách podpory za účelom dosiahnutia vyššej 

efektívnosti vo využívaní zdrojov (v percentách; k roku 2017) 

Preferované formy podpory Česko Priemer EÚ 

Granty a dotácie 37 36 

Demonštrácia nových technológií a procesov 30 22 

Posilnenie spolupráce medzi podnikmi naprieč sektormi za účelom 

vývoja nových technológií 
26 20 

Poradenstvo pri finančnom plánovaní a možnostiach získania financií 18 22 

Konzulácie k možnostiam ako zvýšiť efektivitu využívania zdrojov 18 23 

Jasnejšie pravidlá pre využívanie sekundárnych surovín 21 17 

Zdroj: European Commision – SMEs, resource efficiency and green markets 

 

V oblasti eko-inovácií Česko podľa poslednej hodnotiacej správy Eco-Innovation 

Observatory z roku 201980 dosahuje výsledky len mierne horšie ako európsky priemer. 

V európskom eko-inovačnom indexe sa tak umiestnilo na 15. priečke spomedzi 

28 hodnotených krajín. Pri porovnaní s predchádzajúcim hodnotením z roku 2017 to znamená 

zhoršenie o jednu priečku. Z piatich súhrnných komponentov indexu dosahuje krajina 

najlepšie výsledky v eko- inovačných aktivitách a socio-ekonomických výstupoch pričom, 

naopak, zaostáva v eko-inovačných výstupoch a výsledkoch efektívneho využívania zdrojov. 

EIO však upozorňuje na v súčasnosti pripravovaný strategický vládny dokument pod názvom 

Cirkulární Česko 2040, ktorý by mal do budúcnosti lepšie previazať hospodárske 

a environmentálne ciele krajiny a taktiež posilniť podporný rámec v oblasti eko-inovácií. 

Súčasné hodnotenie Česka v rámci jednotlivých komponentov indexu je však nasledovné. 

Eko-inovačné vstupy: Verejné výdavky na výskum a vývoj v oblasti životného prostredia 

a energií dosiahli v roku 2018 úroveň 0,5 percenta HDP, čo zodpovedá európskemu priemeru. 

V porovnaní s predchádzajúcim hodnotením EIO však ide v rámci Česka o výrazné zlepšenie. 

Podiel pracovníkov zamestnaných vo výskume a vývoji zároveň dosiahol 1,46 percenta, 

čo taktiež zodpovedá priemeru EÚ. 

Eko-inovačné aktivity: České MSP boli v sledovanom období veľmi aktívne 

v aplikovaní eko-inovácií pri navrhovaní a výrobe produktov a služieb. Až 0,33 percenta 

podnikov ponúka environmentálne udržateľné produkty, vďaka čomu sa Česko umiestnilo 

v rámci tohto komponentu na najvyšších priečkach spomedzi krajín EÚ. Domácim malým 

a stredným podnikom bol zároveň počas sledovaného obdobia  udelený vysoký počet 

certifikátov ISO 14001, vďaka čomu sa Česko aj po tejto stránke zaradilo medzi najlepšie 

hodnotené krajiny v Európe. 

Eko-inovačné výstupy: Miera registrovaných eko-inovačných patentov dosiahla 

6 patentov na milión obyvateľov, čo je hlboko podpriemerný výsledok a zároveň zhoršenie 

oproti predchádzajúcemu hodnoteniu. Veľmi nízke hodnotenia krajina získala aj v oblasti 

publikačnej činnosti a mediálneho pokrytia témy eko-inovácií. 

Výsledky efektívneho využívania zdrojov: Česko sa v rámci tohto komponentu 

v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením citeľne zlepšilo. Materiálová produktivita 

však pri úrovni 1,76 Eura na kilogram ostáva pod európskym priemerom. To isté platí 

o energetickej produktivite. Viac ako dvojnásobne vyššiu produktivitu oproti priemeru 

 
80 Zdroj: European Commision, Eco-Innovation Observatory. 2020. EU Eco-innovation in Czech Republic: EIO 

Country Profile 2018-2019. 
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EÚ však vykazuje voda. Celkovo však v efektívnosti využívania zdrojov krajina ešte stále 

zaostáva. 

Socio-ekonomické výsledky: České eko-inovujúce malé a stredné podniky sú veľmi 

úspešné pri exporte svojich produktov, pričom na celkovom vývoze dosiahli v roku 2018 

podiel 0,8 percenta. To predstavuje väčší podiel, než pri ktorejkoľvek inej krajine EÚ. Podiel 

zamestnanosti v eko-inovačných podnikoch pritom dosiahol 1,78 percenta, čo mierne viac 

ako európsky priemer. 

 

Graf 9: Hodnotenie eko-inovačnej výkonnosti českých MSP podľa hlavných 

komponentov indexu za rok 2019 

 
Zdroj: European Commission, Eco-Innovation Observatory 

5.3 Poľsko 

Celková výkonnosť poľských MSP v environmentálnej oblasti sa podľa posledného 

hodnotenia SME performance review za rok 201781 pohybuje nad priemerom EÚ. Najlepšie 

výsledky zaznamenalo Poľsko pri poskytovaní podpory za účelom zvyšovania efektívnosti 

využívania zdrojov. Podiel podporených malých a stredných podnikov dosiahol 

54 percent, čo je výrazne nad 38-percentným európskym priemerom. Na druhej strane však 

pod 89-percentným európskym priemerom ostáva podiel podnikov, ktoré opatrenia 

na zvýšenie efektívnosti pri využívaní zdrojov prijali. V prípade Poľska ide o 83 percent 

podnikov. Dobré výsledky krajina zaznamenala aj v prípade poskytovania podpory na výrobu 

zelených produktov. Získalo ju 31 percent poľských MSP (v porovnaní s 25-percentným 

priemerom EÚ). Pozitívne výsledky je následne badať aj na pomere malých 

a stredných podnikov, ktoré zelené produkty a služby ponúkajú (27 percent poľských MSP 

oproti 25- percentnému európskemu priemeru). A napokon taktiež na pomere poľských MSP, 

ktoré získavajú viac ako polovicu svojho obratu z predaja zelených produktov 

 
81 Zdroj: European Commision. 2019. 2019 SBA Fact Sheet: Poland. s.14 
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a služieb. V tomto prípade sa jedná o 25 percent poľských malých a stredných podnikov 

oproti 20- percentnému priemeru EÚ. 

 

Graf 10: Výkonnosť poľských MSP v environmentálnej oblasti 

 
Zdroj: European Commission, SBA Fact Sheet 2019 

Poznámka ku grafu: Graf znázorňuje rozdiel oproti priemeru EÚ (ako štandardná odchýlka; priemer EÚ = 0) 

 

Pohľad na štruktúru environmentálnych opatrení, ktoré zaviedli vo svojom podnikaní 

poľské MSP, prináša prieskum Eurobarometra. Podniky oslovené v rámci prieskumu mali 

možnosť označiť viaceré odpovede. Poľské podniky zavádzali skúmané opatrenia v obdobnej 

miere ako je priemer EÚ. V prípade šetrenia materiálov dokonca v Poľsku badať mierne 

lepšie ako priemerné výsledky  (60 percent oproti 57 percentám). Rovnako tak v prípade 

šetrenia vodou (49 percent oproti 47 percentám). Poľské MSP však, naopak, výrazne 

zaostávajú v opatreniach zameraných na recykláciu (24 percent oproti 42 percentám priemeru 

EÚ) a taktiež vo využívaní energií z obnoviteľných zdrojov (4 oproti 14 percentám). 

Pre porovnanie bolo z prieskumu Eurobarometra pre účely tejto analýzy vybraných osem 

opatrení s najvyššou preferenciou medzi poľskými MSP. 

 

Tabuľka 5: Opatrenia, ktoré poľské MSP realizovali za účelom dosiahnutia vyššej 

efektívnosti vo využívaní zdrojov (v percentách; k roku 2017) 

Kroky MSP pre zvýšenie efektivity využívania zdrojov Poľsko Priemer EÚ 

Šetrenie materiálov 60 57 

Šetrenie energiami 57 63 

Minimalizácia odpadu 55 65 

Šetrenie vodou 49 47 

Recyklovanie a opätovné využívanie materiálov a odpadov z výroby v 

rámci podniku 
24 42 

Navrhovanie produktov, ktoré sa jednoduchšie udržiavajú a opravujú 17 25 

Predaj odpadových materiálov inému podniku 21 21 

Využívanie energie z prevažne obnoviteľných zdrojov 4 14 

Zdroj: European Commision – SMEs, resource efficiency and green markets 

 

V prípade foriem podpory, ktoré by poľské MSP uprednostnili, sa s výrazným odstupom 

na prvom mieste umiestnili granty a dotácie. A to dokonca vo výrazne vyššej miere, 

než európsky priemer (45 percent oproti 36 percentám). S relatívne nízkym rozptylom 

nasledujú jasnejšie pravidlá pre využívanie recyklovaných surovín (28 percent podnikov), 

demonštrácia nových technológií a procesov (26 percent) a finančné poradenstvo 

(25 percent). Podniky mali opäť možnosť označiť viaceré odpovede. 
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Tabuľka 6: Preferencie poľských MSP pri formách podpory za účelom dosiahnutia 

vyššej efektívnosti vo využívaní zdrojov (v percentách; k roku 2017) 

Preferované formy podpory Poľsko Priemer EÚ 

Granty a dotácie 45 36 

Jasnejšie pravidlá pre využívanie sekundárnych surovín 28 17 

Demonštrácia nových technológií a procesov 26 22 

Poradenstvo pri finančnom plánovaní a možnostiach získania financií 25 22 

Konzulácie k možnostiam ako zvýšiť efektivitu využívania zdrojov 22 23 

Posilnenie spolupráce medzi podnikmi naprieč sektormi za účelom 

vývoja nových technológií 
18 20 

Zdroj: European Commision – SMEs, resource efficiency and green markets 

 

V oblasti eko-inovácií Poľsko dosahuje v európskom porovnaní dlhodobo výrazne 

podpriemerné výsledky. Podľa poslednej hodnotiacej správy Eco-Innovation Observatory 

z roku 201982 sa krajina v európskom eko-inovačnom indexe umiestnila na 24. priečke 

spomedzi 28 hodnotených krajín. Pri porovnaní s predchádzajúcim hodnotením z roku 2017 

to však znamená zlepšenie o dve priečky. Krajina dosahuje významne podpriemerné 

výsledky vo v štyroch z piatich súhrnných komponentoch, najvýraznejšie však zaostáva 

v eko- inovačných vstupoch a eko-inovačných aktivitách. Jedná sa o dôsledok celkovo nízkej 

miery investícií do inovácií a nízkej inovatívnosti poľskej ekonomiky. Dobré výsledky krajina 

zaznamenala len v rámci komponentu socio-ekonomické výsledky, kde presahuje európsky 

priemer. Hodnotenie krajiny v rámci jednotlivých komponentov eko-inovačného indexu 

je nasledovné. EIO však upozorňuje, že v prípade Poľska nemusí byť hodnotenie presné kvôli 

horšej dostupnosti potrebných dát. 

Eko-inovačné vstupy: Verejné výdavky na výskum a vývoj v oblasti životného prostredia 

a energetiky dosiahli v roku 2018 úroveň len 0,02 percenta HDP. Podiel pracovných miest 

vo výskumných a vývojových aktivitách pritom dosahuje len 1,01 percenta. Obe hodnoty 

sú hlboko pod európskym priemerom. 

Eko-inovačné aktivity: Slabé hodnotenie krajiny vyplýva prevažne z nízkeho počtu 

udelených certifikátov ISO 14001. V rámci sledovaného obdobia ich v Poľsku bolo udelených 

v prepočte 77 firmám na milión obyvateľov, čo je hlboko pod európskym priemerom, ktorý 

dosahuje hodnotu 172. Zároveň len veľmi nízky podiel malých a stredných podnikov zaviedol 

eko-inovácie za účelom výroby environmentálne udržateľných produktov. V rámci 

sledovaného obdobia to bolo 0,17 percenta MSP, zatiaľ čo európsky priemer je 0,25 percenta. 

Eko-inovačné výstupy: Poľsko obdržalo veľmi slabé hodnotenie aj v rámci tohto 

komponentu. Dôvodom je najmä nízky podiel registrovaných eko-inovačných patentov 

(10,48 patentu na milión obyvateľov) a nízky počet vydaných akademických publikácií 

v oblasti eko-inovácií. V prípade vydaných publikácií Poľsko dokonca zaznamenalo oproti 

predchádzajúcemu hodnoteniu zhoršenie. Relatívne vysoké je však mediálne pokrytie témy 

eko-inovácií. Poľsko po tejto stránke dosahuje lepšie výsledky než polovica hodnotených 

krajín. 

Výsledky efektívneho využívania zdrojov: V rámci tohto súhrnného komponentu 

krajina taktiež obdržala veľmi nízke hodnotenie. Dôvodom je dlhodobo nízka materiálová 

 
82 Zdroj: European Commision, Eco-Innovation Observatory. 2020. EU Eco-innovation in Poland: EIO Country 

Profile 2018-2019. 
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produktivita na úrovni 1,14 Eura na kilogram, čo je presne polovica európskeho priemeru. 

Nízka je taktiež produktivita vody. Dobré výsledky Poľsko zaznamenalo v prípade 

energetickej produktivity, kde sa výsledkami blíži k priemeru EÚ. 

Socio-ekonomické výsledky: Ide o jediný súhrnný komponent indexu, v ktorom krajina 

odbržala vysoké hodnotenie. Dôvodom je relatívne rozsiahly segment malých a stredných 

podnikov s environmentálnym podnikateľským zameraním, ktorý zamestnáva 1 percento 

zo všetkých zamestnancov a na celkovom exporte sa podieľa 0,6 percentami. 

 

Graf 11: Hodnotenie eko-inovačnej výkonnosti poľských MSP podľa hlavných 

komponentov indexu za rok 2019 

 
Zdroj: European Commission, Eco-Innovation Observatory 

5.4 Maďarsko 

Celková výkonnosť maďarských MSP v environmentálnej oblasti sa podľa posledného 

hodnotenia SME performance review za rok 201783 pohybuje výrazne pod priemerom EÚ. 

V kontexte napĺňania deviateho princípu Small Business Act – umožniť MSP premieňať 

environmentálne výzvy na príležitosti – ide o vôbec najhoršie hodnotenú krajinu Únie. 

Európska komisia na základe periodických hodnotení výkonnosti malých a stredných 

podnikov konštatuje, že výsledky Maďarska v environmentálnej oblasti sa začali rapídne 

zhoršovať od roku 2015. 

Najhorší výsledok v aktuálnom hodnotení za rok 2017 krajina zaznamenala 

pri poskytovaní podpory na výrobu zelených produktov. Zatiaľ čo v roku 2015 ju získalo 

15 percent maďarských MSP, v roku 2017 už žiadne. Ide o najhoršie hodnotenie spomedzi 

členských krajín. V rámci EÚ bola pritom z verejných schém takto podporená v priemere 

štvrtina podnikov. K výraznému prepadu došlo aj v prípade malých a stredných podnikov 

ponúkajúcich zelené tovary a služby a na trhu. Zatiaľ čo v roku 2015 bol ich podiel 

18 percent, v roku 2017 už len dvanásť. Pri tomto indikátore taktiež ide o najhoršie 

 
83 Zdroj: European Commision. 2019. 2019 SBA Fact Sheet: Hungary. s. 17 
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hodnotenie spomedzi členských krajín Únie. Priemer sa pritom pohybuje na úrovni 

25 percent. V nadväznosti na tento vývoj potom nie je prekvapujúce, že k prepadu došlo 

v pomere podnikov, ktoré získavajú viac ako polovicu svojich tržieb z predaja zelených 

tovarov a služieb. Zatiaľ čo v roku 2015 bolo takýchto malých a stredných podnikov 

v Maďarsku 22 percent, v roku 2017 ich bolo už len 16 percent. Pre lepší kontext, európsky 

priemer sa pohybuje na úrovni 20 percent. Jediným indikátorom, ktorý v sledovanom období 

nezaznamenal prepad, bol podiel malých a stredných podnikov, ktoré prijali opatrenia 

pre zvýšenie efektívnosti pri využívaní zdrojov. Aktuálne ich je v krajine 82 percent, 

čo je stále citeľne pod 89-percentným európskym priemerom. Maďarsko však podľa 

Európskej komisie prejavuje aktívny záujem súčasnú situáciu napraviť. 
 

Graf 12: Výkonnosť maďarských MSP v environmentálnej oblasti 

 
Zdroj: European Commission, SBA Fact Sheet 2019 

Poznámka ku grafu: Graf znázorňuje rozdiel oproti priemeru EÚ (ako štandardná odchýlka; priemer EÚ = 0) 
 

Pohľad na štruktúru environmentálnych opatrení, ktoré zaviedli vo svojom podnikaní 

maďarské MSP, prináša prieskum Eurobarometra. Podniky oslovené v rámci prieskumu mali 

možnosť označiť viaceré odpovede. S jedinou výnimkou – a to predaj odpadu inému podniku 

za účelom jeho zhodnotenia – maďarské MSP zaostávajú oproti európskemu priemeru 

v zavádzaní všetkých zvyšných skúmaných opatrení.  

Najvýraznejšie pritom maďarské MSP zaostávajú v prípade recyklovania (19 percent 

oproti 42 percentám priemeru), minimalizácie odpadu (40 oproti 65 percentám priemeru) 

a šetrenia materiálov (45 percent oproti priemerným 57). Spomedzi všetkých skúmaných 

opatrení maďarské MSP pre zvýšenie svojej energetickej efektívnosti uprednostňujú šetrenie 

energiami. Toto opatrenie je v Maďarsku prijímané v obdobnej miere ako je priemer EÚ 

(58 percent v porovnaní so 63 percentami). Pre porovnanie bolo z prieskumu Eurobarometra 

pre účely tejto analýzy vybraných osem opatrení s najvyššou preferenciou medzi maďarskými 

MSP. 
 

Tabuľka 7: Opatrenia, ktoré maďarské MSP realizovali za účelom dosiahnutia vyššej 

efektívnosti vo využívaní zdrojov (v percentách; k roku 2017) 

Kroky MSP pre zvýšenie efektivity využívania zdrojov Maďarsko Priemer EÚ 

Šetrenie energiami 58 63 

Šetrenie materiálov 45 57 

Minimalizácia odpadu 40 65 

Šetrenie vodou 40 47 

Predaj odpadových materiálov inému podniku 21 21 

Recyklovanie a opätovné využívanie materiálov a odpadov z výroby v 

rámci podniku 
19 42 

Navrhovanie produktov, ktoré sa jednoduchšie udržiavajú a opravujú 16 25 

Využívanie energie z prevažne obnoviteľných zdrojov 8 14 

Zdroj: European Commision – SMEs, resource efficiency and green markets 
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Maďarské MSP by, čo sa foriem podpory týka, s výrazným odstupom v porovnaní 

s ostatnými možnosťami, uprednostnili granty a dotácie. Rovnako ako v prípade Poľska 

dokonca v zásadne vyššej miere, než európsky priemer (45 percent oproti 36 percentám). 

V rebríčku preferencií po podporných opatreniach je na druhom mieste demonštrácia nových 

technológií. Napokon nasledujú s relatívne nízkym rozptylom zvyšné ponúkané opatrenia. 

Podniky mali opäť možnosť označiť viaceré odpovede. 

 

Tabuľka 8: Preferencie maďarských MSP pri formách podpory za účelom dosiahnutia 

vyššej efektívnosti vo využívaní zdrojov (v percentách; k roku 2017) 

Preferované formy podpory Maďarsko Priemer EÚ 

Granty a dotácie 45 36 

Demonštrácia nových technológií a procesov 21 22 

Posilnenie spolupráce medzi podnikmi naprieč sektormi za účelom 

vývoja nových technológií 
15 20 

Poradenstvo pri finančnom plánovaní a možnostiach získania financií 13 22 

Konzulácie k možnostiam ako zvýšiť efektivitu využívania zdrojov 12 23 

Jasnejšie pravidlá pre využívanie sekundárnych surovín 9 17 

Zdroj: European Commision – SMEs, resource efficiency and green markets 

 

V oblasti eko-inovácií Maďarsko dosahuje výrazne podpriemerné výsledky, pričom 

výrazne zaostáva vo všetkých piatich súhrnných komponentoch. Podľa poslednej 

hodnotiacej správy Eco-Innovation Observatory (EIO) z roku 201984 sa krajina v európskom 

eko- inovačnom indexe umiestnila na 27. priečke spomedzi 28 hodnotených 

krajín. Za posledné roky zaznamenalo Maďarsko postupný, no výrazný prepad 

v hodnoteniach –v roku 2015 sa umiestnilo na 17. priečke a v roku 2017 na 24. priečke. Tento 

vývoj je dôsledkom viacerých faktorov. V prvom rade je to slabý politický záujem 

o tému a z neho vyplývajúca absencia špecializovaného rámca finančnej aj nefinančnej 

podpory eko-inovácií. Ďalej sú to vo všeobecnosti nepriaznivo naladené vzťahy medzi 

akademikmi, výskumníkmi a podnikateľmi a v neposlednom rade tiež nedostatok 

pracovníkov s potrebnými kvalifikáciami. V súčasnosti sa v podpore eko-inovácií a podpore 

prechodu na cirkulárnu ekonomiku nechytajú žiadne iniciatívy zásadného charakteru. 

Hodnotenie Maďarska v rámci jednotlivých komponentov eko-inovačného indexu 

je nasledovné. 

Eko-inovačné vstupy: Verejné výdavky na výskum a vývoj v oblasti životného prostredia 

síce v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením z roku 2017 mierne narástli, ostávajú 

však na menej ako polovičných hodnotách európskeho priemeru. 

Eko-inovačné aktivity: Tento komponent hodnotí MSP predovšetkým z pohľadu 

zavádzania environmentálnych štandardov do svojom podnikania a taktiež ponuku 

environmentálne udržateľných produktov. EIO predpokladá, že výrazný nárast tohto 

súhrnného komponentu oproti predchádzajúcemu hodnoteniu mohla spôsobiť zmena dvoch 

z jeho troch indikátorov. 

Eko-inovačné výstupy: V rámci tohto komponentu Maďarsko dosahuje veľmi slabé 

a zároveň neustále sa zhoršujúce výsledky. Tento vývoj je odrazom nízkeho počtu 

registrovaných eko-inovačných patentov, nízkeho počtu tematicky zameraných akademických 

publikácií a slabého mediálneho pokrytia témy eko-inovácií v krajine. Maďarsko v rámci 

tohto komponentu dosiahlo najhoršie hodnotenie zo všetkých členských štátov EÚ. 

 
84 Zdroj: European Commision, Eco-Innovation Observatory. 2020. EU Eco-innovation in Hungary: EIO 

Country Profile 2018-2019 
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Výsledky efektívneho využívania zdrojov: Maďarsko v rámci materiálovej 

a energetickej produktivity a taktiež produktivity vody zaznamenáva od roku 2015 neustále 

zhoršovanie výsledkov a aktuálne sa radí k najhoršie hodnotením európskym krajinám. Jedná 

sa pritom o jednu z kľúčových oblastí pri dosahovaní cieľov udržateľného rastu. 

Socio-ekonomické výsledky: Krajina po stránke exportu eko-inovácií a tvorby zelených 

pracovných miest zaznamenala od posledného hodnotenia prudký prepad hodnotenia o viac 

ako polovicu. EIO predpokladá, že za tento výrazný prepad môže byť čiastočne zodpovedná 

úprava dvoch indikátorov tohto komponentu. 

 

Graf 13: Hodnotenie eko-inovačnej výkonnosti maďarských MSP podľa hlavných 

komponentov indexu za rok 2019 

 
Zdroj: European Commission, Eco-Innovation Observatory 
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6 Bariéry a príležitosti zeleného podnikania v SR 

Na základe zistení z predchádzajúcich kapitol je možné formulovať niekoľko zásadných 

prekážok pre rozvoj zeleného podnikania na Slovensku a taktiež nedostatkov príslušného 

podporného rámca. Prvý významný problém ukazujú dáta Community Innovation Survey. 

Slovensko dlhodobo patrí k najhoršie hodnoteným krajinám z hľadiska miery inovatívnosti 

malých a stredných podnikov. To sa následne, neprekvapivo, prejavuje aj v obdobne zlých 

hodnoteniach v rámci Eco-innovation index. Mieru problému dokresľujú aj ďalšie dáta. 

Podpora pre výskum a vývoj z verejných zdrojov dosiahla v roku 2018 len 0,83 percenta 

HDP, čo je výrazne menej ako priemer EÚ, ktorý predstavuje 2,88 percenta. Slovensko 

sa aj v tomto prípade radí medzi úplne najslabšie krajiny Únie. Obzvlášť vysoká pritom 

nie je ani miera výdavkov na výskum a vývoj zo súkromných zdrojov, ktorá v roku 2018 

dosiahla 0,41 percenta HDP. Pri absencii zásadnejších investícií z verejného aj súkromného 

sektora však Slovensko vo výsledku postráda inovačné kapacity.  

Pri súčasnom stave tak nie je možné očakávať zmysluplné pokroky v oblasti rozvoja eko-

inovácií. Tie sú pritom kľúčovým komponentom pri strategickom prechode na model 

nízkouhlíkového hospodárstva. Rozvoj eko-inovácií na Slovensku si tak bude vyžadovať 

celkové posilnenie kapacít vo výskume a vývoji. Príkladom by mohlo byť susedné Česko, 

ktoré má v tomto smere robustnejší podporný rámec a do tejto oblasti smeruje väčší podiel 

národných aj európskych zdrojov. 

Na ďalšiu, potenciálne alarmujúcu, prekážku poukazuje Eco-innovation observatory 

s odvolávkou na domáci prieskum ČSOB z roku 2020. Slovenskí podnikatelia podľa neho 

vnímajú eko-inovácie ako nevýhodné. Ako najčastejší dôvod uviedli presvedčenie, 

že environmentálne šetrnejšie fungovanie ich podniku by neovplyvnilo stav životného 

prostredia. Taktiež vyjadrili presvedčenie, že inovácie vo všeobecnosti nie sú potrebné, 

ak sa podniku ekonomicky darí. Pri zvažovaní úprav v súčasnom podpornom rámci by bolo 

vhodné v týchto intenciách uskutočniť samostatný kvantitatívny aj kvalitatívny prieskum. 

Ak by sa totiž nálady tohto charakteru medzi malými a strednými podnikateľmi ukázali 

ako rozšírené, posilnenie ponuky podporných nástrojov pre zelené podnikanie a eko-inovácie 

nebude mať pravdepodobne samé o sebe významný efekt.  

Súčasný podporný rámec pre MSP na Slovensku sa javí ako dostatočný z hľadiska 

rozsahu a pokrytia podpory podnikateľských aktivít ako takých. Zmienený prieskum ČSOB, 

no taktiež aj prieskum Eurobarometra, však naznačujú, že v ňom absentujú štyri zásadné 

zložky. Prvou je samotná propagácia zeleného podnikania a jeho výhod. Zavádzanie 

environmentálnych opatrení v podnikoch – ako napríklad zníženie spotreby energií, 

efektívnejšie využívanie materiálových zdrojov, zhodnocovanie  odpadov či využívanie 

recyklovaných surovín – pritom majú potenciál priniesť podniku priame ekonomické výhody 

v podobe  znížených nákladov na výrobu a prevádzku. A to v mnohých prípadoch aj bez toho, 

aby sa uchádzal o podporu týchto aktivít. Potenciál pre zvýšenie atraktivity využívania 

už súčasných podporných nástrojov by bolo možné významne zvýšiť dôslednou informačnou 

kampaňou. Tá by zároveň riešila aj ďalšie prekážky, ktoré sa ukázali pri analýze podporného 

rámca a taktiež v prieskume Eurobarometra.  

Slovensko disponuje rozvinutou podpornou infraštruktúrou pre environmentálnu oblasť, 

čo platí obzvlášť pri ponuke finančných nástrojov. Každá z kľúčových inštitúcií a programov 

ponúka aj také podporné nástroje, ktoré sú dostupné pre podnikateľské subjekty, a to vrátane 

malých a stredných podnikov. V kontraste s touto skutočnosťou však prieskum 

Eurobarometra ukázal, že slovenské podniky by ako formu podpory pri zavádzaní 

environmentálnych opatrení najviac ocenili dodatočné finančné zdroje. Tieto výsledky 
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by bolo možné vysvetliť vysokou fragmentáciou súčasného podporného rámca, ktorý 

tak môže byť pre podnikateľov neprehľadný a vyvolávať dojem, že ponuka finančnej podpory 

nie je dostatočná.  

Vnímanú neprehľadnosť podporného rámca je pritom možné vnímať z troch uhlov 

pohľadu. Prvým je počet samostatných inštitúcií a programov poskytujúcich podporu v tejto 

oblasti. Druhým je skutočnosť, že podpora pre rôzne aspekty zeleného podnikania je zvyčajne 

súčasťou širšie zameraných mechanizmov a výziev, pri ktorých možnosť zapojenia malých 

a stredných podnikov nemusí byť vždy explicitne zjavná. Tretím uhlom pohľadu je potom 

prítomnosť kvalitného podporného rámca pre MSP vo všeobecnosti, u ktorého však nemusí 

byť explicitne zjavná možnosť zapojenia špecificky pre zelené podnikanie, hoc táto 

všeobecná podpora je rovnako dostupná aj pre tento typ podnikov.  

Slovenské MSP sa v prieskume Eurobarometra zároveň vyjadrili, že im do veľkej miery 

chýbajú nefinančné podporné nástroje v podobe odborných konzultácií pri zavádzaní 

environmentálnych opatrení. Tento typ podpory však na Slovensku dostupný je. Výsledky 

prieskumu tak môžu naznačovať, že súčasná kapacita konzultačných a poradenských služieb 

nie je dostatočná, no problémom môže byť len slabá propagácia existujúcich kapacít. 

Oba vyššie zmienené problémy sú ďalej zvýraznené skutočnosťou, že súčasný podporný 

rámec celkovo postráda jednotné zastrešenie. Informačný portál Zelené hospodárstvo túto 

úlohu síce do istej miery plní, v súčasnej podobe však nejde o dostatočne robustné, 

ani dostatočne propagované riešenie. V záujme efektívnejšieho čerpania existujúcej podpory 

pre zelené podnikanie malých a stredných podnikov by, teda okrem zvýšenia propagácie tejto 

podpory, bolo vhodné aj možnosti jej získania lepšie tematicky zastrešiť.  

Napokon posledná významná prekážka pri podpore zeleného podnikania vyplýva 

z určitého paradoxu. Táto je na jednej strane závislá prevažne od ponuky financií 

z európskych prostriedkov, no Slovensko zároveň dlhodobo v ich čerpaní výrazne zaostáva 

a prevažne nie je schopné vyčerpať svoju alokáciu. Takýto stav sa výhľadovo javí 

ako zásadný problém špeciálne pri environmentálnych politikách a podpore zeleného 

podnikania. Nakoľko ide o ťažiskové iniciatívy Európskej únie, je možné očakávať, že objem 

dostupných prostriedkov na tieto programové priority bude postupne navyšovaný. Nad rámec 

dostupných prostriedkov z EŠIF a špecializovaných programov EÚ môže Slovensko očakávať 

aj ďalšiu významnú príležitosť pre podporu zeleného podnikania a nízkouhlíkovej ekonomiky 

aj v podobe balíka peňazí v rámci európskeho Plánu obnovy. Ministerstvo financií SR 

ku koncu roka 2020 predpokladá, že na prioritu „Zelené Slovensko“ bude z Plánu obnovy 

vyčlenených 1,9 miliardy Eur, a to konkrétne na zelenú obnovu budov, modernizáciu 

železníc, dekarbonizáciu ekonomiky, alternatívne palivá, podporu obnoviteľných zdrojov 

energií a energetické siete.  

Črtá sa tak silná potreba zvýšiť dosiaľ prevažne slabú absorpčnú kapacitu Slovenska. Tým 

viac, že okrem prostriedkov samotných, nimi Únia mieri k stimulácií nových segmentov 

ekonomiky. Nízke čerpanie prostriedkov by tak v prípade environmentálnych politík 

a podpory zeleného podnikania znamenalo nielen nevyužité financie, ale aj riziko, 

že by Slovensko mohlo zaostať vo svetle zásadných trendov ekonomického rozvoja.  
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Záver 

Slovensko sa v hodnotení celkového stavu zeleného podnikania v rámci SME 

performance review aktuálne zaraďuje len tesne pod priemerom krajín Európskej únie. 

Dlhodobo však významne zaostáva v oblasti inovácií vo všeobecnosti aj eko-inovácií 

špecificky. Po tejto stránke ostáva krajina pri celoeurópskom porovnaní dlhodobo 

na posledných priečkach. Prijímanie nových a ambicióznych strategických dokumentov 

v oblasti environmentálnych cieľov je síce sľubným predpokladom pre postupné 

napredovanie, musí im však nasledovať aj dôsledná a konzistentná implementácia príslušných 

opatrení. Práve toto je aspekt, pri ktorom verejné politiky na Slovensku často zlyhávajú.  

Zároveň nie je možné očakávať výrazné zlepšenia vo výkonnosti zelených a eko-

inovatívnych malých a stredných podnikov, pokým prv nebudú adresované dlhodobo slabé 

stránky slovenského podnikateľského prostredia vo všeobecnosti. V kontexte strategického 

prechodu na model nízkouhlíkového hospodárstva medzi ne patrí predovšetkým slabá 

inovačná výkonnosť slovenskej ekonomiky a neschopnosť v plnej miere čerpať podporné 

prostriedky alokované z európskych zdrojov. V oboch prípadoch by sa jednalo o významné 

stratené príležitosti. V prvom prípade preto, že práve inovácie sú nepostrádateľnou zložkou 

pri napĺňaní ambicióznych environmentálnych cieľov EÚ, pričom zároveň posilňujú 

konkurenčnú schopnosť a rastový potenciál ekonomiky v nových trhových segmentoch. 

V druhom prípade preto, že Európska únia smeruje do týchto svojich ťažiskových politík 

čoraz väčší objem finančných prostriedkov. Ak ich Slovensko nebude schopné využiť, hrozí, 

že ekonomika krajiny začne vo svetle nových trendov rozvoja výhľadovo zaostávať. 

V tomto kontexte je taktiež nutné mať na zreteli, že presadzovanie environmentálnych 

politík by malo vždy zohľadňovať aj potreby malých a stredných podnikov a aktívne im 

pomáhať v premieňaní riešených výziev na príležitosti tak, ako to zdôrazňuje aj Zelený akčný 

plán. Súčasný podporný rámec pre MSP na Slovensku sa javí ako dostatočný z hľadiska 

podpory podnikateľských aktivít ako takých. Absentuje však v propagácii možností a výhod 

zeleného podnikania. Zavádzanie environmentálnych opatrení v podnikoch ako napríklad 

zníženie spotreby energií, efektívnejšie využívanie materiálových zdrojov, zhodnocovanie 

odpadov či využívanie recyklovaných surovín pritom majú potenciál priniesť aj priame 

ekonomické výhody v podobe znížených nákladov na výrobu a prevádzku. Zároveň 

podnikom otvárajú možnosti pre získanie investícií, zapojenie sa do nových hodnotových 

reťazcov a tiež pre oslovenie nových zákazníkov. Dobrovoľné prijímanie environmentálnych 

opatrení zo strany podnikov pre ne taktiež predstavuje príležitosť ostať v predstihu 

pred neustále sa sprísňujúcimi environmentálnymi reguláciami. 

Ak má byť podpora zeleného podnikania a eko-inovácií na Slovensku úspešná, malé 

a stredné podniky by mali byť v prvom rade riadne oboznámené s tým, že podnikanie šetrné 

k životnému prostrediu je pre zároveň aj ekonomicky výhodné. 
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