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ZELENÝ  SPOTREBITEĽ 

 

 
 

Klimatické zmeny, straty biodiverzity, devastovanie prírodných biotopov, znečisťovanie, to všetko sa 

spája v závratnom ekologickom dlhu, ktorý je realitou súčasného diania na planéte Zem. Pred našou 

civilizáciou stojí najdôležitejšia úloha v histórii ľudstva. Dosiahnuť udržateľný rozvoj. Je to nesmierne 

náročná úloha, pretože si vyžaduje zásadnú zmenu v postojoch ľudí. Jej plnenie zostáva na pleciach 

našich detí a my im môžeme pomôcť iba tak, že ich naučíme, ako majú žiť svoj život, aby ním 

neohrozovali existenciu budúcich generácií. 

 

Jedna stará múdrosť vraví: „Našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich 

detí.“ Bohužiaľ si musíme priznať, že mi tie naše deti nehorázne okrádame. Hoci sme dosiahli úžasný 

technický a informačný pokrok, priepastne za ním zaostáva mentálny vývoj ľudí. Stále nás ovláda 

chamtivosť a tak sme dopustili, že planétu ovládol konzum. Dôsledkom je, že prírodné ekosystémy 

drancujeme natoľko, že už nie sú schopné obnovy. Ospravedlňujeme to pomýlenými kritériami kvality 

života, vzájomne sa klameme a presviedčame samých seba, že to nie je až také zlé. Ono je to však oveľa 

horšie! Tvoríme nevyčísliteľný ekologický dlh a naša planéta zomiera. 

 

Už v roku 1992 prijala OSN na konferencii v Rio de Janeiro deklaráciu o udržateľnom rozvoji. Európska 

únia prijala udržateľný rozvoj ako svoju horizontálnu prioritu, v snahe: „zabezpečiť taký spôsob rozvoja 

ľudskej spoločnosti, ktorý dáva do súladu hospodársky a spoločenský pokrok s plnohodnotným 

zachovaním životného prostredia“. Aj napriek množstvu prijatých opatrení sa negatívny vplyv našej 

civilizácie na prírodné ekosystémy neustále prehlbuje. Naša Zem sa od konferencie v Riu, zásadne 

zmenila. Zaniklo obrovské množstvo prírodných ekosystémov a vyhynuli ďalšie živočíšne druhy. V 

oceánoch vznikajú nové kontinenty z ľudského odpadu, ktorý sústreďujú morské prúdy a už sú veľké 
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ako Nemecko, Francúzsko a Španielsko spolu. Naďalej príliš všetkým plytváme, veď len na Slovensku 

končí ročne v odpadkoch 178 kilogramov potravín na každého obyvateľa. Môžeme iba konštatovať, že 

sme to štvrťstoročie hanebne premárnili. Príčin je niekoľko, ale rozhodujúce je to, že sme začali stavať 

dom bez základov. Základom pre dosiahnutie udržateľného rozvoja je totiž výchova a vzdelávanie, 

ktoré sme úplne zanedbali. Keby sme začali realizovať snahu o uplatnenie udržateľného rozvoja 

vzdelávaním v školách ešte v časoch, keď bola prijatá deklarácie v Rio de Janeiro, mohli sme mať dnes 

novú generáciu ľudí, pre ktorých by bola ochrana života súčasťou ich mentálnej výbavy. To oni by riadili 

štáty alebo firmy a ich morálne nastavenie by im napríklad nedovolilo montovať do motorov 

automobilov softvér, aby oklamali emisné kontroly. 

 

V roku 2015 prijala OSN nový program Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj. Podľa mnohých vedcov je 

to naša posledná šanca. Ak ju chceme naozaj využiť, musíme sa dokázať poučiť a nosnou témou 

programu sa preto musí stať vzdelávanie. „Zelená elektrina“ je projekt, ktorý prináša kľúčové témy 

udržateľného rozvoja a previazaním unikátnych dokumentov, písaného textu a environmentálnych 

aktivít pre výchovu spotrebiteľa predstavuje modernú, komplexnú učebnicovú pomôcku, ktorá 

pomáha pochopiť, aké zmeny v postojoch a konaní ľudí si vyžaduje zachovanie klímy, biodiverzity a 

udržateľný spôsob života. 

Združenie AVES 
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Združenie AVES bolo zriadené dňa 01. 04. 2016 na základe rozhodnutia Ministerstva Vnútra Slovenskej republiky. 

Združenie AVES bolo zriadené za účelom poskytovania právnej pomoci pri ochrane spotrebiteľa. Združenie AVES 

poskytuje poradenstvo a právnu pomoc spotrebiteľom v rôznych životných či krízových situáciách.  

 

Združenie AVES poskytuje poradenstvo a právnu pomoc na základe intervencie a podľa individuálnych potrieb 

každého spotrebiteľa. Hlavným cieľom Združenia AVES je poskytovanie právnej pomoci v spotrebiteľských 

súdnych sporoch, poradenstvo pre spotrebiteľov, mimosúdne riešenie sporov a jeho alternatívne formy. 

Poradenstvo a právnu pomoc spotrebiteľom poskytuje tím pracovníkov a odborníkov z radov právnikov a 

ekonómov. 

 

Združenia AVES sa dlhodobo venuje celkovej ochrane spotrebiteľa vo všetkých spotrebiteľských odvetviach 

formou poskytovania poradenstva a zastupovania spotrebiteľa v mimosúdnych a súdnych konaniach, avšak 

združenie kladie dôležitý význam najmä na vzdelaného spotrebiteľa a zeleného spotrebiteľa. V hľadáčiku 

združenia je dlhšiu dobu aj greenwashing. V záujme združenia je tiež chrániť našu planétu a preto sme v roku 

2020 spustili program ,,Zelená elektrina“. 

 

Orgánmi Združenia AVES sú: 1. Rada združenia  2. Valné zhromaždenie  3. Komisia združenia 

Rada združenia: 

• Eva Stupavská - predseda Rady 

• Zuzana Šemrová - podpredseda Rady 

• Nadežda Horváthová - podpredseda Rady 

• Stanislav Kollár - podpredseda Rady 

• Mgr. Jarmila Fillová - podpredseda Rady 

Komisia združenia: 

• Eva Stupavská - predseda Rady 

• MVDr. Nadežda Hulínková 

• Yvette Mandák 

• Matej Farkas 

• Elena Rajkóová 

Odborný garant: 

• JUDr. Jozef Dobrovič, advokát 

• JUDr. Gabriel Almáši, advokát 
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PÔSOBNOSŤ ZDRUŽENIA: celé územie Slovenskej republiky a Európskej únie 

 

 

Projekt ,,Zelená elektrina“ bol spustený dňa 01. 07. 2020. Cieľom bolo zapojiť spotrebiteľov do projektu ,,Zelená 

elektrina“ a zvýšiť ich informovanosť ako byť viac ekologický pri odbere elektriny pre svoju domácnosť a podieľať 

sa na záchrane planéty. Cieľom bolo presvedčiť spotrebiteľov o potrebe ,,zelenej elektriny“ pre ich domácnosť 

a zvýšiť ich úroveň zodpovednosti k svojej planéte.  

 

Obdobie  

Od 01.07.2020 – 31. 12. 2020 

 

Plánované 

ukazovatele 

k 31.12.2020 

Dosiahnuté 

ukazovatele 

k 31.12.2020 

Plnenie 

ukazovateľov 

v % 

Spotrebitelia zapojený do programu 150 228 152 

Prednášky a stretnutia – spolu              2 3 150 

Spotrebitelia účastný na prednáškach - spolu  40 52 130 

Spotrebitelia oslovený ON-LINE 110 176 160 

Spotrebitelia, ktorí už majú zelenú elektrinu  153  

                 

 

Z 228 zapojených spotrebiteľov do programu Zelená elektrina už odoberá 153 spotrebiteľov zelenú elektrinu. 

 

67,11 
%

153

228 
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V rámci programu ,,Zelená elektrina“ sme zapojili do projektu 228 spotrebiteľov, a to: 

✓ 176 spotrebiteľov bolo oslovených online a 52 spotrebiteľov sa zúčastnilo 3 prednášok a stretnutí 

✓ 153 spotrebiteľov uzatvorilo so svojimi dodávateľmi zmluvy na odber zelenej elektriny, čím sa začali 

podieľať na ,,zachránení planéty“.  

✓ Predmetom prednášok a stretnutí bolo informovanie spotrebiteľov, ako môžu byť ich spotrebiče EKO a 

prečo nemusia hneď kupovať nové spotrebiče. Spotrebitelia boli informovaný o využívaní Zelenej 

elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnko, vietor, voda, biomasa, geotermálna 

voda a ďalšie 

✓ 5 článkov o zelenej elektrine bolo publikovaných na web stránke nášho združenia a na sociálnych sieťach 

 

SPOLUPRÁCA: 

ZDRUŽENIA: 

▪ Právna pomoc poškodeným, so sídlom Janka Kráľa č. 12, 082 71 Lipany   

JUDr. Ján Michňák, mediátor, Evidenčné číslo: 928, zápis do registra: 12. 05. 2014  

e-mail: janmichnak.mediator@gmail.com, tel. 0907637852 

▪ Račianske občianske centrum, so sídlom Závadská 2, 831 06 Bratislava  

Ing. Magdaléna Sulanová, e-mail: realityms@realityms.com, tel. 0903431518 

ADVOKÁTI: 

▪ Mgr. Peter Arendacký, advokát, tel.  + 421 903 626 841, mail: arendacky@nextra.sk  

▪ JUDr. Gabriel Almáši, advokát, tel. + 421 2 55 644 444, mail: almasi@almasi.sk  

▪ Patrik Borároš, tel. 0904 835 442, mail: patboraros@gmail.com  

▪ Mgr. Tomáš Padyšák, advokátsky koncipient, tel. 0903 807 987, mail: almasi@almasi.sk  

▪ JUDr. Jozef Dobrovič, advokát, tel. 0904678710, mail: judr.dobrovic@gmail.com 

 

Rada Združenia AVES sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte. V zmysle Štatútu Združenia AVES  sa vytvorili 

potrebné predpoklady, aby Združenie AVES rozvíjalo ďalšie aktivity, podľa druhov poskytovaných všeobecne 

prospešných služieb v oblasti spotrebiteľskej politiky. 

 

Výročnú správu za rok 2020 vyhotovil: 

 

➢ Yvette Mandák 

➢ Veronika Bartová 

 

V Bratislave, dňa 11. 01. 2021  


