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Cieľ – prekonávanie rozporov  

spotrebiteľského správania   
 Zameranie  na rozvoj spoločenských  a 

občianskych kompetencií ţiakov   

 Formovanie spotrebiteľského správania s 

ohľadom na zmenšovanie uhlíkovej stopy  

 Alternatívne náklady na riešenie 

problémov s klímou - ekonomický pohľad 

štátov a jednotlivca  

Ovplyvňovanie rozhodovania 

spotrebiteľov v prospech zniţovania emisií   



PREČO mobilizovať ? 

 Vieme o dôsledkoch klimatických zmien 

 Poznáme dôsledky na kvalitu ţivota 

 Uzatvárame sa pred realitou  

 Riešime iba veci v najbliţšom čase 

 Rastie apatia občanov niečo riešiť 

Čo vyuţiť -  opatrenia štátov  na ochranu 

klímy premietnuť do konkrétnych  

príkladov správania spotrebiteľa    



Spotrebiteľské správanie 

 Uskutočňuje sa  v procese spotreby 

 podľa AMA (American Marketing 

Association) je dynamickou reakciou 

človeka  v prostredí výmeny s cieľom 

uspokojiť svoje potreby 

  Spotrebiteľské správanie má kognitívnu, 

afektívnu a konatívnu zloţku, zahŕňa 

myslenie, cítenie a konanie ľudí 

 

 



Etapy kúpneho procesu  
 

 Identifikácia problému 

Zber informácií 

Hodnotenie alternatív  

Výber - rozhodnutie spotrebiteľa o 

kúpe 

Správanie spotrebiteľa po kúpe  

 



ETAPY KÚPNEHO 
PROCESU 

1.Identifikácia 
problému 

1.Zber 
informácií 

Hodnotenie 
alternatív  

Rozhodnutie 
spotrebiteľa o 

kúpe 

Správanie 
spotrebiteľa po 

kúpe  

 



1. fáza - Identifikácia problému  

MINIPRIESKUM   

 Koľko kusov  odevných  výrobkov ste si 
zakúpili v roku 2019?  

     

 Vrchné oblečenie (bundy, kabáty, 
športové oblečenie...) 

 Spodné  oblečenie (tričká, nohavice, 
sukne, šaty, ponoţky...) 

 Drobné odevné súčasti (spodné prádlo, 
ponoţky, šály, čiapky, šatky...) 

 
 

 

 

 

 



Výsledky prieskumu  

 

Za rok 2019 účastníci ŠIŠKY   

nakúpili ...........kusov oblečenia !  

Počet účastníkov prieskumu : 

Počet kusov oblečenia: 

Na 1 účastníka  pripadá kusov.... 

oblečenia ! 

 

 

                   

100 



Spotrebiteľské postoje    

 Nakupujem menej ako iní účastníci ŠIŠKY? 

 Nakupujem viac  ako iní účastníci ŠIŠKY? 

 Pohybujem sa v priemere ? 

Americké ţeny nakúpia priemerne 200 

kusov odevov, 25 párov obuvi, 100 menších 

kusov oblečenia  

 

 

 



2. fáza - Zber informácií  



Nemecko do roku 2030 zníţi emisie 

škodlivých plynov o 55 percent 

 

 Nemecký parlament schválil 15.11.2019 zákon na 

ochranu klímy a prostredníctvom tohto zákona 

chce zníţiť svoje emisie plynov poškodzujúcich 

klímu do roku 2030 o 55 percent oproti roku 1990 

Opatrenia  na roky 2019 - 2023 a vyţiadajú si 

náklady vyčíslené na pribliţne 54 miliárd eur 

 Ich súčasťou je aj zvyšovanie daní v 

automobilovej a leteckej doprave a dotkne sa aj 

sektoru bývania 

 



https://www.aktuality.sk/foto/741432/nemecky-parlament-prijal-zakon-o-ochrane-klimy/1/detail


Slovensko v roku 2019 

 27. 2. 2019 - Vláda SR schválila  Envirostratégiu 

2030  

 22.09.2019  Thunbergová otvorila klimatický 

summit v New Yorku: My mladí sme nezastaviteľní... 

 Slovensko podpísalo dohodu prispieť do Zeleného 

klimatického fondu, ktorý podporuje opatrenia 

v boji proti zmene klímy v rozvojových krajinách. 

  Vláda schválila a parlament odobril klimatickú 
legislatívu z dielne MŢP, ktorá zabezpečí 2,5 miliárd 

eur pre politiku zmeny klímy  

 



Stratégia environmentálnej politiky 

Slovenskej republiky do roku 2030 

 Udrţateľná spotreba by mala odzrkadľovať 

prírodné kapacity ekonomiky  

 nutné prejsť k udrţateľnej spotrebe a 

minimalizácii stopy, ktorú zanechávame  na 

ţivotnom prostredí 

 Zabezpečiť vhodné podmienky pre  vzdelávanie, 

aby  učiacim sa sprostredkovali  poznatky, 
postoje a zručnosti, ktoré podporia vytváranie 

hodnotových orientácií, zaujímať stanoviská  a 

prispieť k riešeniu problémov spojených so 

ţivotným prostredím  



3. fáza – hodnotenie alternatív 

(alternatívne náklady)  

 Zhoršené ovzdušie a klimatické zmeny ovplyvňujú 

kvalitu ţivota  spotrebiteľov 

 Zvýšené  náklady na jeho ochranu sa premietajú 

do cien tovarov a sluţieb 

 Zdroje, ktoré sú investované do riadenia emisií 

do atmosféry sa môžu  použiť na splnenie iných,  

dôležitých potrieb v  spoločnosti 

 Vo vyšších  cenách  tovarov a služieb sú 

premietnuté   environmentálne dane a  súbor 

opatrení na ochranu životného prostredia  



Všetko čo obliekame produkuje 

emisie, ktoré zväčšujú uhlíkovú  

Sledujme uhlíkovú  

stopu produktov  

odievania  

od prírodného zdroja 

 po koniec  

ţivotného cyklu 

 



  

Formy a metódy 
rozvoja KK  

 Kooperatívne učenie 

Prieskum   

Spracovanie informácií 

 Prezentácia postojov  

 



Spotrebiteľský 
prieskum  



  

Prieskum  spotrebiteľského správania 

  

Počet kusov  

SKUPINY Spodné 

oblečenie 

Vrchné oblečenie   Odevné súčasti  SPOLU 

1.skupina         

2.skupina          

3.skupina         

4. skupina          

5. skupina         

SPOLU         



Strategický postup  

 Sociálne citlivé otázky- prieskum 

spotrebiteľského správania  formou 

individuálneho zisťovania, ale prezentácie 

výsledkov v skupinách 

Čo je uhlíková stopa  

 Aké sú  opatrenia  štátov na ochranu klímy  

 Zvýšené  náklady   štátov  vo vyšších   

cenách pre spotrebiteľov  

 Alternatívne náklady a rozhodovanie 

spotrebiteľa 



Uhlíková stopa je podmnožinou ekologickej stopy, teda je to súčasť 

vyjadrenia celkového dopadu ľudských aktivít na životné prostredie. Vo 

všeobecnosti sa pod uhlíkovou stopou rozumie objem emisií takých plynov, 

ktoré majú dopad na podnebie Zeme, pričom tieto emisie sú spôsobené 

človekom. 

Uhlíkové stopy rôznych textilných výrobkov sa líšia v závislosti na celej 

rade faktorov. Śtúdie textilnej výroby v Európe ukazujú stopy oxidu 

uhličitého zodpovedajúce emisiám na kilogram textilu v mieste 

zakúpenia spotrebiteľom: 

Bavlna: 8 

Nylon: 5,43 

PET (napríklad syntetické rúno): 5,55 

Vlna: 5.48 



Náklady SR a  
Nemecka 



OPATRENIA v Nemecku 

 Nemecký parlament schválil 15.11.2019 zákon na 

ochranu klímy a zníţi  svoje emisie plynov 

poškodzujúcich klímu do roku 2030 o 55 percent 

oproti roku 1990 

 Opatrenia v zákone sú naplánované na roky si 

vyţiadajú náklady pribliţne 54 miliárd eur. Ich 
súčasťou je aj zvyšovanie daní v automobilovej a 

leteckej doprave a dotkne sa  aj bývania, 

zvyšovania cien leteniek lacnejšej vlakovej 

dopravu.  

 Zavedú sa aj dopravné príplatky za CO2, ako aj 

poplatky pre podniky produkujúce veľké mnoţstvo 
CO2.  



OPATRENIA NA SLOVENSKU 

 Slovenská republika na klimatickom samite 

v New Yorku podpísala dohodu, v ktorej  sa 

zaviazala  historicky prvýkrát prispieť do Zeleného 

klimatického fondu, ktorý podporuje opatrenia 

v boji proti zmene klímy v rozvojových krajinách 

 Vláda Slovenskej republiky v roku 2019 

schválila  Envirostratégiu 2030, kde za svoje 
priority označuje odpady, ovzdušie a biodiverzitu 

a pre politiku zmeny klímy ţiada   2,5 miliárd eur.  



 

V ekonómii hovoríme, ţe 
cenou kaţdého rozhodnutia 

je cena alternatívneho 
výstupu, teda cena ďalšej 
najlepšej alternatívy, ktorej 
sme sa dobrovoľne vzdali. 

Cena alternatívneho výstupu 
v ekonómii sa tieţ označuje 

pojmom alternatívne 
náklady alebo pojmom cena 

obetovanej príležitosti 

  



Uhlíková stopa 
textilného priemyslu 

tvorí  5 % 
z celkových emisií 



Uhlíková stopa 

textilného priemyslu 

tvorí  5 % z celkových 

emisií,  

čo je toľko ako 

letecká a námorná 

doprava spolu 



ÚLOHA č.1 
Identifikujte 

opatrenia 
Nemecka a 

Slovenska na 
ochranu klímy     



ÚLOHA č.2  

Ako sa prejavia    
opatrenia  
štátov  v 

peňaženkách  
spotrebiteľa?  



ÚLOHA č. 3 

Uvažujte ako  môžu 
zmeny 

spotrebiteľského 
správania  pomôcť, 

aby  miliardy eur boli  
alternatívne lepšie 

využité ?    

  



ÚLOHA č. 4 

Navrhnite   čo 
môţete ako   

spotrebiteľ urobiť,   
aby ste prispeli  k 

zmenšeniu  
uhlíkovej  stopy 

  



 Fáza 4 –
Rozhodnutie 

spotrebiteľa o 
kúpe 

DISKUSIA - 
Prezentácia 

spotrebiteľských 
postojov  



Fáza 5 - Správanie 
spotrebiteľa po 

kúpe 

Domáca úloha-
uvažujte o 

uhlíkovej stope  
po kúpe ďalšieho  

kusu odevu... 


