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Cirkulárna verzus lineárna 

ekonomika 

Cirkulárna ekonomika, nazývaná aj obehové           

či zelené hospodárstvo, je nový ekonomický 

model, ktorý  predstavuje protiklad terajšieho 

modelu- lineárnej ekonomiky (Obr. 1). Podstatou 

zisku súčasného systému „zober-vyrob-zahoď.“ je 

predovšetkým vysoká spotreba neobnoviteľných 

surovín, čo logicky nemôže fungovať dlhodobo.    

Keď k tomu pridáme iné negatívne faktory ako 

využívanie lacnej pracovnej sily z rozvojových 

krajín, populačnú explóziu, narastajúci konzum 

a devastujúci vplyv človeka na životné prostredie, 

terajší systém môžeme oprávnene považovať                     

za neudržateľný. A to ekonomicky, ekologicky      

ako aj sociálne. Naopak, cirkulárny model má 

zaistiť konkurencieschopnosť krajín, ich stabilný 

ekonomický rast a zdravé životné prostredie. 

Výnos v obehovej ekonomike je založený                   

na efektívnom využívaní prírodných zdrojov 

dosiahnutom účinným zhodnocovaním použitých 

materiálov, produktov a komponentov. Ich 

neustále vracanie do technického a biologického 

cyklu predstavuje uzavretie materiálových tokov 

(Obr. 2). Takto sa radikálne minimalizuje odpad 

a náklady na materiálové vstupy a energiu 

potrebné pre výrobu nových výrobkov. Hlavné črty 

tohto konceptu sú využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie, ekoinovácie, prenájom, 

zdieľanie či podpora lokálneho obchodu (1).  

 

LINEÁRNA EKONOMIKA 
 

 

Obr. 1: Schéma lineárnej ekonomiky 
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Obr. 2: Schéma  cirkulárnej ekonomiky 
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Táto systémová  zmena nie je pre ľudí voľbou,       

ale povinnosťou. Vyžaduje si spoluprácu všetkých 

oblastí spoločnosti, od spotrebiteľov, dizajnérov     

a materiálových expertov, cez vývojárov, firmy, 

investorov, až po tretí sektor, akademikov 

a politikov. Pokiaľ však štáty na celom svete 

nebudú zavádzať pravidlo „znečisťovateľ platí“    

a ekonomicky zvýhodňovať ekologické podnikanie 

(napríklad zdanením produkcie oxidu uhličitého), 

prechod firiem a ich zákazníkov na zelený mód 

bude stále viac-menej iba vecou osobného 

presvedčenia.  

 

 

Európska únia na ceste 

k cirkulárnej ekonomike 

Čo sa týka Európy, zavedenie obehového systému 

je logické a nevyhnutné, najmä z dôvodu vysokej 

závislosti na importe surovín zo zahraničia 

a nestálej politickej situácii vo svete. Naviac, 

odhady vravia, že takýto systém by mohol do roku 

2030 v EÚ ročne ušetriť až 1,8 bilióna EUR (2). 

V roku 2015 bol preto prijatý balík opatrení, 

ktorého úlohou je vzbudiť záujem o cirkulárnu 

ekonomiku a pomôcť členským štátom EÚ 

s tranzíciou. Európska Komisia sa snaží zefektívniť 

tento prechod, a preto pravidelne analyzuje 

a usmerňuje počínanie jednotlivých krajín.               

Tie vyspelé ako Holandsko, Belgicko, Švédsko, 

Francúzsko či Veľká Británia, s finančnými 

a ľudskými kapacitami pre výskum a vývoj,                

sa stávajú lídrami tejto premeny. No zaujímavé 

príklady z praxe ponúkajú aj firmy z iných krajín       

a výnimkou nie je ani Slovensko.  

 

 

Slovensko na ceste 

k cirkulárnej ekonomike 

 Výsledky vykonávania environmentálnych politík 

EÚ na Slovensku vravia , že environmentálne 

povedomie občanov nie je dostatočné a pojem 

cirkulárna ekonomika/obehové hospodárstvo je 

pre väčšinu z nich stále veľkou neznámou (3). 

Avšak, niektorí jednotlivci, firmy, neziskové 

organizácie,  obce a ministerstvá už začali 

proces zmeny nastavenia a vnímania systému. 

Vláda vo svojom vyhlásení z apríla 2016 naznačila 

prechod na „nízkouhlíkové hospodárstvo“ (4), no 

zatiaľ nemá v rukách žiadnu špeciálnu stratégiu, 

detailný harmonogram či transparentné 

financovanie, ktoré sú pre túto komplexnú zmenu 

zásadné. Na otázku, aký podiel v rámci 

hospodárstva Slovenskej republiky momentálne 

prislúcha cirkulárnemu modelu, odpoveď nepozná 

nikto. Rovnaký otáznik visí nad potenciálnym 

počtom „zelených“ pracovných pozícií, ktoré           

by nový systém v rámci SR priniesol, a počtom 

miest, ktoré by naopak zanikli. Preto by v najbližšej 

budúcnosti mali byť tieto témy predmetom analýz 

Ministerstva hospodárstva SR, od ktorého sa tiež 

očakáva obsiahnuť podnety Európskej Komisie 

v novej stratégii hospodárskej politiky SR.  

Za účelom vytvorenia si komplexného obrazu 

týkajúceho sa prechodu Slovenska na obehové 

hospodárstvo boli o vyjadrenie požiadané 

organizácie z rôznych kľúčových oblastí, presnejšie 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky (MŽP SR), Slovenská agentúra životného 

prostredia (SAŽP), advokátska kancelária Dvořák 

Hager & Partners a združenie zodpovedných 

firiem Business Leaders Forum. 

 

Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky 

Ktorá oblasť by mala byť prioritou SR v rámci 

začiatočnej iniciatívy pre prechod na zelené 

hospodárstvo? 

„Z pohľadu rezortu ŽP je prioritou „zmena prístupu 

a myslenia“ na všetkých úrovniach, spotrebiteľskej, 

podnikateľskej, akademickej  či politickej. Prechod    

na cirkulárnu ekonomiku sa nedá uskutočniť              

bez zapojenia všetkých zainteresovaných a bez toho, 

že si je každý v tomto procese vedomý svojej úlohy.“ 

Akú snahu súvisiacu s prechodom na cirkulárnu 

ekonomiku doteraz vyvinulo MŽP SR? 

„MŽP SR je riadiaci orgán pre Operačný program 

Kvalita životného prostredia. Investovanie v sektoroch 

odpadové a vodné hospodárstvo, energetika, 

ovzdušie či ochrana prírody priamo podporuje 

implementáciu cirkulárnej ekonomiky. Okrem toho, 

v septembri 2016 sme spolu so SAŽP zorganizovali 

medzinárodnú konferenciu Prechod na zelené 

hospodárstvo, ktorej výsledkom bolo vzniknutie 

diskusného fóra Bratislavský proces pre zelené 

hospodárstvo. Na toto zasadnutie nadviazal národný 

workshop pre podnikateľské subjekty a aktivity v tejto 

oblasti budú kontinuálne pokračovať. Čo sa týka 
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odpadového hospodárstva, nastavili sme hierarchiu, 

kde je hlavnou úlohou minimalizácia vzniku odpadu. 

Momentálne sa realizujú opatrenia zamerané             

na zvýšenie miery recyklácie a zníženie miery 

skládkovania. Pre oblasť zeleného verejného 

obstarávania (záväzného len pre štátnu správu) bol 

koncom roka 2016 prijatý tretí národný akčný plán, 

ktorého úspešnosť stále ovplyvňuje kritérium „cena“. 

Avšak, do roku 2018 plánujeme zozáväzniť kritériá 

pre obstarávanie troch skupín výrobkov a to 

kancelársky papier, autodoprava a počítače. Na záver 

treba dodať, že MŽP SR pravidelne pripomienkuje 

rôzne návrhy na legislatívne zmeny s cieľom 

zapracovania odkazov na cirkulárnu ekonomiku.“ 

RNDr. Mária Fischerová- hlavný štátny radca 

Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných 

vzťahov 

 

Slovenská agentúra životného prostredia 

Aké dobrovoľné nástroje environmentálne politiky sú 

realizované v SR a aký je ich význam? 

„Dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky sú 

dôležitou súčasťou prechodu na obehové 

hospodárstvo. Najdôležitejšími sú zelené verejné 

obstarávanie, EMAS– schéma pre environmentálne 

manažérstvo a audit i environmentálne označovanie 

produktov. Na ich realizácii sa podieľa Slovenská 

agentúra životného prostredia, Odbor environmen-

tálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru                

v Bratislave, ktorý zároveň pre schému EMAS plní 

funkciu príslušného orgánu. S vyššie uvedenými 

nástrojmi súvisia aj ďalšie nástroje prierezového 

charakteru ako udržateľná spotreba a výroba, 

verifikácia environmentálnych technológií i celková 

environmentálna stopa produktov a organizácií. 

Spoločnou črtou týchto nástrojov je ich preventívny 

prístup, pri ktorom sa uplatňuje posudzovanie 

životného cyklu výrobkov, služieb, ako 

i samotnej výroby na životné prostredie. 

Zelené verejné obstarávanie (GPP) (Obr. 3) sa 

realizuje pomocou uplatňovania environmentálnych 

charakteristík v procese verejného obstarávania, 

pričom súčasne vytvára priestor na využitie schém 

EMAS a environmentálneho označovania produktov, 

ktoré sú založené na dobrovoľnom prístupe, s cieľom 

posilniť environmentálny aspekt v procese verejného 

obstarávania. EMAS je schéma pre environmentálne 

manažérstvo a audit (Obr. 4). Motivuje organizácie 

k zlepšovaniu environmentálnej výkonnosti nad rá-

mec zákonov. Je zriadená Európskou úniou  a ponúka 

organizáciám riešenia v kľúčových výzvach 

súčasnosti, ako sú efektívne využívanie zdrojov, 

klimatické zmeny či spoločenská zodpovednosť. 

Environmentálne označovanie produktov sa v SR 

realizuje pomocou národnej schémy, prostred-

níctvom ktorej produkty môžu získať právo používať 

značku „Environmentálne vhodný produkt“ (Obr. 5) 

a európskej schémy, v rámci ktorej sa produktom 

môže udeliť právo používať „Environmentálnu 

značku EÚ“  (Obr. 6). Obe schémy sú určené pre 

výrobcov, dovozcov,  poskytovateľov služieb či 

obchodníkov.  

 

 

 

 

 

 
Dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky 

vytvárajú priestor pre inovácie, zvyšujú konku-

rencieschopnosť subjektov na trhu a deklarujú ich 

zodpovedný spôsob podnikania k životnému 

prostrediu. Uvedomelým spotrebiteľom pomáhajú 

rozhodovať sa v prospech „zelených“ výrobkov 

a služieb, čo taktiež prispieva k ochrane životného 

prostredia.“ 

Kolektív autorov– Odbor environmentálneho 

manažérstva a Bazilejského dohovoru v Bratislave 

 

Advokátska kancelária Dvořák Hager  

& Partners 

Akú rolu má legislatíva pri zavádzaní cirkulárnej 

ekonomiky a aké sú súčasné legislatívne iniciatívy EÚ? 

„Legislatívne zmeny sú prvým krokom k prechodu     

na obehové hospodárstvo. Po prijatí príslušných 

legislatívnych návrhov z Balíka predpisov a Akčného 

plánu EÚ pre obehové hospodárstvo budú členské 

štáty povinné transponovať jednotlivé opatrenia        

do národných právnych poriadkov. Súčasné 

Obr. 5: Značka 

Environmentálne vhodný 

produkt 

Obr. 6: 

Environmentálna 

značka EÚ 

Obr. 3: Logo GPP Obr. 4: Logo schémy EMAS 
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navrhované zmeny sú ambiciózne, no ešte nie sú 

schválené a je veľmi pravdepodobné, že odobrené 

znenia budú významne iné, ako pôvodné propozície. 

Balík predpisov obsahuje revízie týkajúce sa smerníc 

o odpade, obaloch, skládkach, odpade z elektrických 

a elektronických zariadení, akumulátoroch, batériách 

i vozidlách po dobe životnosti. Akčný plán sa zameral 

najmä na oblasti výroby, spotreby, nakladania 

s odpadom a trhu s druhotnými surovinami. Doteraz 

pripravené návrhy sa predovšetkým týkajú určitých 

aspektov predaja tovaru na diaľku, hnojív, ekodizajnu 

televízorov a displejov, i obmedzení nebezpečných 

látok v elektrických a elektronických zariadeniach atď. 

Ako príklad významných navrhovaných opatrení 

namierených proti plánovanému zastarávaniu 

produktov, nekontrolovanej tvorbe odpadu 

i neefektívnej spotrebe energie a surovín uvádzame:  

- požiadavky na opraviteľnosť, modernizáciu, 

trvácnosť a recyklovateľnosť výrobkov; 

- zohľadnenie najlepších dostupných techník 

pri výrobných procesoch; 

- posilnenie záruky pre spotrebiteľov s cieľom 

ochrany pred chybnými výrobkami; 

- zriadenie platformy EÚ pre potravinové 

straty a plytvanie s potravinami; 

- optimalizovanie procesov energetického 

zhodnocovania odpadov; 

- obmedzenie používania nebezpečných látok 

v elektronických zariadeniach za účelom 

uľahčenia ich druhotného predaja.“  

Mag. Annamária Tóthová- advokátka  

a JUDr. Katarína Liebscherová- advokátska koncipientka 

 

Združenie zodpovedných firiem Business 

Leaders Forum 

Akú úlohu majú firmy v rámci prechodu na cirkulárnu 

ekonomiku a aká je situácia na Slovensku?  

„Firmy sú jedným z najdôležitejších aktérov                   

pri zavádzaní obehovej ekonomiky. Vo firemnom 

svete môžeme už teraz vidieť rôzne "cirkulárne 

prístupy" aplikované kvôli znižovaniu nákladov, 

nedostatku a vysokej cene nerastných surovín, či tlaku 

zákazníkov, ktorí chcú kupovať environmentálne 

vhodnejšie výrobky. V neposlednom rade aj pre osob-

né hodnoty firiem, napríklad ako Interface    (Obr. 7) 

alebo Patagonia (Obr. 8).  

 

Aj na Slovensku sa čoraz viac hovorí o zodpovednom 

podnikaní a spotrebe či využívaní odpadu ako zdroja. 

Zo strany firiem však väčšinou ide len o čiastkové 

opatrenia, ktoré šetria náklady, ale k prechodu           

na obehové hospodárstvo majú ďaleko. V prípade 

zahraničných firiem so sídlom na Slovensku ide 

väčšinou o politiku ich materských organizácií, 

s ktorou sa snažia byť v súlade. Čo sa týka čisto 

slovenských firiem a startupov, je to skôr o ich 

environmentálnom presvedčení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednu z kľúčových úloh tu hrajú zákazníci. Slováci 

stále preferujú množstvo lacných menej kvalitných 

vecí pred drahšími, no trvácnymi alternatívami. 

Avšak, takmer tridsať rokov od pádu režimu, v ktorom 

ľudia neustále riešili nedostatok, a po období 

uspokojenia potrieb divokým konzumom sa začína 

presadzovať generácia, ktorá nemá potrebu 

nadbytku. Ak budeme vyvíjať dostatočný 

spotrebiteľský tlak, preferovať produkty, ktoré dlhšie 

vydržia pred vecami na jedno použitie a poctivo ich 

odovzdávať na recykláciu, aj biznis sektor nás bude 

nasledovať. Jednoducho preto, lebo nechce stratiť 

zákazníkov. 

Obr. 8: Reklama „Nekupuj túto bundu“ nabáda 

zákazníkov kupovať nové oblečenie s rozumom a staré 

opätovne využívať 

 

Obr. 7: koberec Interface  vyrobený zo 

starých rybárskych sietí 
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 Áno, na Slovensku je situácia v porovnaní s krajinami 

na západe horšia, firmy zatiaľ tento tlak cítia len 

ojedinele. Vývoj však asi nemôžeme preskočiť, musíme 

trpezlivo vzdelávať a čakať, kým sa v spoločnosti 

vytvorí kritická masa, vďaka ktorej aj biznis bude 

musieť zmeniť svoju filozofiu.“ 

Mgr. Michal Kišša- výkonný riaditeľ  

Business Leaders Forum 

 

 

Princípy cirkulárnej ekonomiky 

a ich príklady dobrej praxe 

1. Svet, v ktorom je odpad zdrojom 

Jedným z najväčších ekologických problémov 

súčasnosti je nekontrolovateľná tvorba odpadu 

(častokrát toxického) a s tým spojený nelegálny 

vývoz i neefektívne nakladanie. Zodpovednosť       

za likvidáciu nechcených výrobkov nemajú              

ani producenti, ani spotrebitelia, a preto je ich 

bežnou konečnou stanicou skládka, spaľovňa 

i voľná príroda, kde je ich ďalšie účinné 

zhodnotenie nemožné. Takýmto prístupom sa 

priamo oberáme o hodnotné druhotné suroviny 

a zároveň aj o primárne, ktorých ťažba by sa 

znížila. 

Viete, že ? 

V roku 2015 skončilo na slovenských skládkach   

až 69% komunálneho odpadu a približne len 20% 

sa zrecyklovalo. Európska Komisia však vyžaduje 

od svojich členských štátov recyklovať minimálne 

50% odpadu z domácností do roku 2020 (5). 

 

Planéte Zem trvá jeden rok a šesť mesiacov 

obnoviť zdroje, ktoré ľudia spotrebujú za jeden 

rok (6).  To znamená čerpanie zdrojov na úkor 

budúcich generácií. 

 

Obehové hospodárstvo používa takmer všetok 

odpad ako potenciálny zdroj, čím vzniká uzavretý 

cyklus, takzvaný „closed loop“. Avšak, jeho 

princípy idú ďaleko za obyčajnú recykláciu. 

Obehový model sa snaží najmä o opätovné 

použitie, opravu a renováciu. Tak zachováva 

úžitkovú hodnotu samotných výrobkov, ich 

komponentov i materiálov čo najdlhšie a šetrí 

zdroje (1). Vytvorenie komplexného európskeho 

trhu s druhotnými surovinami zatiaľ brzdia viaceré 

prekážky, ako spôsob navrhovania výrobkov 

nedovoľujúci demontáž a recykláciu, používanie 

nekvalitných materiálov, či chýbajúce kritéria            

a informácie o materiálovom zložení a tokoch. 

Toto sa ale chystá zmeniť Európska Komisia 

novými normami. Niektoré druhy odpadu 

a výrobky je však už teraz možné zhodnotiť 

relatívne jednoducho a efektívne, na čom stavajú 

aj viaceré firmy pôsobiace na Slovensku. 

Spoločnosť JRK Waste Management prináša        

na slovenský trh ekologické inovácie v oblasti 

nakladania s bioodpadom, ktorý tvorí v priemere 

až polovicu odpadu z domácností. Táto uvedomelá 

firma ponúka riešenia pre všetkých, od obcí,          

cez školy, reštaurácie, až po domácnosti. Princíp 

„odpad zdrojom“ sa uplatňuje aj pri výrobe ich 

záhradných kompostérov Premium (Obr. 9), 

vyrobených z recyklovaného polyetylénu, ktorý je 

ďalej recyklovateľný. 

Inovatívny prístup k bioodpadu zaujali členovia 

britského projektu GroCycle, ktorí  zberajú kávové 

usadeniny z miestnych kaviarní a pestujú na nich 

hlivu ustricovú (Obr. 10) v interiéroch prázdnych 

mestských budov. Iné využitie pre tento špecifický 

odpad našla Londýnska firma Bio-bean, ktorá 

z neho produkuje biomasové peletky a brikety  

na kúrenie.   

Ďalšími vhodnými materiálmi pre účinné 

zhodnotenie sú kovy, papier a sklo. Sklárne firmy 

Vetropack so sídlom v meste Nemšová používajú 

pre výrobu nových produktov viac než 60% 

použitého skla. Sklo sa môže recyklovať 

donekonečna bez zníženia kvality, a preto je 

považované za exemplárny výrobný materiál       

Obr. 10: Pestovanie 

hlivy na kávovej  

usadenine 

Obr. 9: Kompostér 

z recyklovaného 

polyetylénu 
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pre obehové hospodárstvo. Vetropack šetrí 

suroviny aj výrobou odľahčených, ale odolných 

sklenených obalov. Čo sa týka papiera, firma 

Kuruc company zo Šurian vyrába obaly 

zhotovené z nasávanej kartonáže, čiže 100% 

netoxického recyklátu, ktorý je ďalej recyklovateľný 

a ľahko rozložiteľný. Závod Mondi SCP 

Ružomberok zase produkuje vlastnú EKO 

kolekciu papiera, ktorý vzniká spracovaním 

zberového papiera a je nebielený. Okrem toho táto 

firma vlastní certifikáty medzinárodných schém 

FSC™ a PEFC™, ktoré zaručujú, že ich drevo 

pochádza z dobre obhospodarovaných lesov.      

Iný zmysel dáva drevu mladá žilinská firma Pure 

Junk, ktorá premieňa drevený odpad                         

na dizajnovo zaujímavé a funkčné objekty                 

do interiéru i exteriéru (Obr. 11)  

 

Problém nakladania so starými pneumatikami 

zase rieši spoločnosť AVE SK, ktorá ich spracováva 

na lisované gumové rohože, vhodné ako 

protihlukové steny či plochy pre športoviská, 

ihriská a stajne. 

Možnosti využitia nechceného textilu v priemysle 

nie sú až tak známe, no sú o to zaujímavejšie. 

Najnovšie výskumy dokazujú, že textilné vlákna sa 

dajú recyklovať dookola bez ich oslabenia, no tieto 

technológie zatiaľ nie sú rozšírené. Dobrým 

lokálnym príkladom z tejto oblasti je firma SK-Tex 

so sídlom v Senici, ktorá ročne navráti do obehu 

približne 4 500 ton textilného odpadu a premení 

ho na trhaniny či rôzne druhy izolácií 

s výnimočnými parametrami. Tieto produkty sú 

vhodné pre automobilový, nábytkársky i stavebný 

priemysel a po ukončení životnosti sú opäť 

recyklovateľné. Druhá spoločnosť hodná zmienky 

je PR Krajné, ktorá vyvinula patentovanú 

technológiu Stered, určenú na materiálové 

zhodnocovanie syntetického textilného odpadu 

z automobilového priemyslu. Výsledné výrobky 

majú viacero využití. Okrem iného môžu slúžiť ako 

tepelné a akustické izolácie, koľajové pohlcovače 

hluku či chodníky, parkoviská i vegetačné strechy 

schopné zadržiavať dažďovú vodu a neakumulovať 

teplo. Firma PR Krajné sa snaží fungovať čo najviac 

podľa princípov obehového hospodárstva.  Jednou 

z ich iniciatív bolo aj prerobenie nevyužívaného 

výrobného areálu na sídlo ich nového závodu.  

Spracovaním elektroodpadu sa na Slovensku 

zaoberá napríklad firma Ekoray z Námestova. 

Výsledkom tohto procesu sú komponenty, 

materiály a látky určené na opätovné použitie 

alebo recykláciu. V Ekoray vyrábajú napríklad PVC 

dlažbu z odpadovej káblovej izolácie, ale aj 

cementový kompozit Plastobetón (Obr. 12)             

zo zmesových plastov, ktoré sa nedajú recyklovať. 

 

 

 

 

Trnavská spoločnosť HMCon zase ponúka 

unikátne stavebné dosky, ktoré sa vyrábajú 

recykláciou viacvrstvových obalov a papiera. Majú 

výborné zvukovoizolačné vlastnosti a zvýšenú 

požiarnu odolnosť. Vyrábajú sa bez použitia 

chemikálií i formaldehydu a sú plne recyklovateľné. 

V oblasti stavebného priemyslu a odpadu pôsobí  

aj spoločnosť Inet Slovakia, ktorá  predáva 

materiál získaný z demolácie starých budov. 

Procesy zhodnocovania, vrátane stavebného 

a elektronického odpadu, sú častokrát veľmi 

zložité. Preto je jednou z priorít cirkulárnej 

ekonomiky vytváranie informačných dokumentov, 

takzvaných „materiálových pasov“, ktoré evidujú 

druh, množstvo i presné umiestnenie všetkých 

materiálov v produktoch či konštrukciách. Takéto 

záznamy by uľahčili návrat materiálov do obehu. 

Je potrebné zdôrazniť, že nie všetky spôsoby 

zhodnocovania odpadu sú v súlade s prírodou. 

Posudzovanie vplyvu produktu na prostredie 

musí zohľadňovať všetky jeho fázy životného cyklu. 

Od získavania výrobných materiálov a produkcie, 

cez dodanie a používanie, až po údržbu, opravu, 

likvidáciu a  ďalšie zhodnotenie. Takáto analýza 

životného cyklu sa označuje skratkou LCA,             

čo v Angličtine znamená Life-cycle assessment. 

Obr. 11: Nábytok z  paliet 

Obr. 12: 

Plastobetón 
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Viete, že ? 

Pri opratí plnej práčky syntetického oblečenia, 

vyrobeného napríklad aj z použitých PET fliaš, sa 

z neho môže uvoľniť viac než 700 000 

mikrovlákien. Keďže čističky odpadových vôd ich 

všetky nedokážu zachytiť, obrovský počet týchto 

častíc končí v riekach a oceánoch. Tam ich 

prehĺtajú vodné živočíchy, a tak sa dostávajú aj na 

naše taniere (7). 

 

2. Dizajn pre cirkularitu 

Materiáloví experti, inžinieri a dizajnéri hrajú 

v rámci prechodu na obehové hospodárstvo 

dôležitú úlohu. Inteligentná voľba materiálov, 

rozumný dizajn  a vhodné výrobné postupy 

výrazne redukujú negatívne vplyvy na životné 

prostredie, predchádzajú tvorbe odpadu 

a zároveň šetria prírodné zdroje. Produkty sú 

vnímané a navrhované ako dočasné úložiská 

surovín, materiálové banky. Jednoduchá 

demontáž umožňujúca rýchle spracovanie je teda 

kľúčová. Prioritou v cirkulárnom systéme je dizajn 

produktov s dlhou životnosťou, respektíve 

optimalizácia životnosti produktov (1). 

Medzi základné dizajnérske prístupy pre obehové 

hospodárstvo patrí (Obr. 16) (8): 

 

 Dizajn pre dlhú životnosť 

 

sa vyznačuje nadčasovým dizajnom i zárukou 

opakovaného používania bez straty výkonu, 

odolnosti a spoľahlivosti.                              

 

Príkladom je slovenská firma Novesta 

z Partizánskeho vyrábajúca kvalitnú 

vychádzkovú obuv (Obr. 13). 

 

 

 

 

 Dizajn pre opätovné použitie 

-.produktov: použitie výrobných materiálov, ktoré 

je možné opraviť a zrenovovať, možnosť 

jednoduchého a intuitívneho rozloženia, čistenia 

a výmeny/opravy komponentov. 

Takýto prístup aplikovali holandskí výrobcovia 

modulárneho smartfónu Fairphone (Obr. 14), 

ktorý je naviac vyrobený eticky a neobsahuje 

suroviny z konfliktných oblastí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Fairphone 2 

 

-.komponentov: modulárny dizajn, dobrá 

dostupnosť a štandardizovanie náhradných dielov.  

 

Tradičným príkladom je automobilový priemysel 

a repasovanie rôznych súčiastok.  

-.materiálov: použitie čo najmenej druhov 

materiálov (preferencia recyklovateľných), žiadne 

pevné spoje a malé komponenty.  

Holandská firma Desso recykluje staré koberce 

inovatívnou separačnou metódou. Materiály vracia 

do technického kolobehu a  vyrába z nich nové 

koberce.   

Príkladom výrobkov pre biologický cyklus sú tašky 

a vrecká vyrobené z rastlinného materiálu (Obr. 

15) od českého výrobcu Envira, ktoré sú plne 

rozložiteľné kompostovaním.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Kompostovateľné vrecká od firmy Envira 

Obr. 13: Ručne vyrábané 

Tenisky Novesta 
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3. Nie vlastníctvu, áno prenájmu 

„Vlastniť veci dáva zmysel, ak ich hodnota 

s časom narastá. Takže vlastniť dom je rozumné. 

Vlastniť veci s klesajúcou hodnotou nemá 

ekonomický zmysel, rozumné je si ich prenajať.“  

PR. Walter R. Stahel- otec konceptu cirkulárnej 

ekonomiky (9) 

 

Súčasný ekonomický systém síce pozná koncept 

prenájmu, no dlhodobé zapožičanie je vnímané 

ako ekonomicky nevýhodné. V obehovom 

hospodárstve je prenájom základom pre úplne 

nové podnikateľské modely vo všetkých 

sektoroch života, ktoré od základu menia spôsob 

vlastníctva výrobkov. Spotrebitelia sa stávajú 

užívateľmi kupujúcimi si službu, teda bezchybné 

fungovanie a výkon produktov, nie samotný 

produkt. Firmy sú vlastníkmi výrobkov a tiež sú 

zodpovedné za ich údržbu, opravy, energickú 

efektívnosť a opätovné zhodnotenie. Takýto 

systém je výhrou pre všetkých. Užívatelia nemajú 

starosti s opravou, ani vysoké jednorazové náklady 

na kúpu, čo mnohým umožní lepší životný 

štandard a používanie prvotriednych produktov. 

Firmy sú motivované vyrábať kvalitné výrobky 

a navrhovať ich tak, aby sa dali čo najlepšie 

zhodnotiť. Eliminuje sa odpad, závislosť  od surovín 

a negatívne vplyvy na životné prostredie či ľudské 

zdravie (1). 

Ukážkou takéhoto systému v reálnom živote            

je prenájom veľkej bielej techniky. V Holandsku 

firma Bundles poskytuje kvalitné umývačky riadu,  

práčky a sušičky značky Miele ako službu, výhodne 

prenajíma ich výkon. Využíva aj inteligentný 

systém, ktorý okrem iného zaznamenáva počet 

opratí umožňujúci platiť za použitie. Je však možné 

platiť aj paušálny poplatok, ktorý zahrňuje 

neobmedzené pratie. Iná holandská firma, Mud 

Jeans, umožňuje ročné zapožičanie džínsov (Obr. 

17). Obnosené rifle sa recyklujú a vyrábajú                 

sa z nich nové. Ďalším príkladom je spoločnosť 

Philips, ktorá dáva na prenájom svetlo, teda 

efektívnu a bezporuchovú prevádzku svietidiel. 

Zaujímavú službu ponúka na Slovensku firma 

Voltia, a to prenájom elektrických dodávok. 

 V rámci nových služieb a efektívneho využívania 

zdrojov je vhodné spomenúť aj pojem zdieľaná 

ekonomika, ktorá dopĺňa cirkulárnu. Princípom 

zdieľanej ekonomiky je efektívne, krátkodobé 

poskytovanie prístupu k produktom a službám, 

fungujúce medzi firmami i fyzickými osobami. 

Tento model nachádza uplatnenie vo viacerých 

odvetviach a mnohokrát je jeho následkom pokles 

počtu  zákazníkov tradičných biznis modelov. 

Medzi najznámejšie takto fungujúce spoločnosti 

patrí Airbnb on-line platforma, umožňujúca ľuďom 

z celého sveta prenajímať svoje izby, byty či domy 

(Obr. 18).  

Obr. 16: Štruktúra cirkulárnych 

dizajnérskych prístupov 

Obr. 17: Reklama „Prenajmi 

si rifle“ od Mud Jeans 

Obr. 18:  Airbnb 

reklama 
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Príkladom zo Slovenska je projekt zastrešený 

Goetheho inštitútom nazvaný AjnFach, knižnica 

vecí. Tu si môže každý člen inštitútu požičať veci    

od výmyslu sveta na čitateľský preukaz. 

Rozbiehajúci slovenský startup Sharilo je zase 

platforma pre podnikateľov, určená na krátkodobý 

prenájom zdrojov vrátane priestorov, nástrojov     

či prepravy. Požičiavaniu peňazí na princípe 

zdieľanej ekonomiky sa venuje portál Žltý melón, 

cez ktorý si ľudia navzájom poskytujú výhodné 

kolektívne pôžičky. 

Obrovská pozornosť v oblasti zdieľania patrí 

doprave. Tradičným príkladom sú prostriedky 

hromadnej dopravy, no za posledné roky sa 

uchytilo viacero nových konceptov ako napríklad 

zdieľanie áut v meste cez službu Uber či spoločné 

diaľkové jazdy s Bla Bla car, ktoré už fungujú aj na 

Slovensku. Čo sa týka bicyklov, v Prievidzi firma 2 

brothers prevádzkuje takzvaný „bike sharing“ pod 

názvom Zelený bicykel, v Bratislave zase pôsobí 

Cyklokoalícia zastrešujúca komunitný systém 

White Bikes. 

 

 

Výzvy pre Slovensko  

Zo spoločných výziev pre členské krajiny EÚ 

uverejnených Európskou Komisiou v marci 2017 

(10)  s cieľom urýchliť prechod na cirkulárny 

model vyplýva, že Slovensko má pred sebou dlhú 

cestu. Definované opatrenia, ktoré by mal štát 

v tejto oblasti vykonať prioritne sú:  

- posilnenie rámca politiky s úmyslom urýchliť 

presadzovanie obehového hospodárstva     

vo všetkých hospodárskych odvetviach, 

poskytnutie ďalšej pomoci miestnym 

podnikom a zvýšenie investícií do verejných 

systémov výskumu a vzdelávania; 

- stimulácia akademickej obce a škôl s cieľom 

podporiť obehové hospodárstvo, zvýšenie 

informovanosti spotrebiteľov a MSP                   

o výhodách obehového hospodárstva; 

- zvýšenie miery recyklácie (vrátane 

kompostovania) a využívania ekodizajnu         

v sektore MSP, stimulácia opatrení                       

na efektívne využívanie zdrojov; 

- podpora ekologických investícií, 

zjednodušenie prístupu k financovaniu, 

presadzovanie financovania výskumu              

a rozvoja medzi MSP 

a iné dôležité opatrenia súvisiace s legislatívnymi 

zmenami, životným prostredím a odpadovým 

hospodárstvom. 

 

 

Financovanie cirkulárnych 

projektov 

Kompletný prechod na cirkulárny model 

ekonomiky si vyžaduje veľké počiatočné investície.  

Európska únia nemá vo svojom rozpočte dostatok 

prostriedkov pre takúto celoplošnú systémovú 

zmenu. Rozhodujúca teda bude ochota 

relevantných strán spolupracovať na financovaní 

prechodu. To zahŕňa hlavne výhodné pôžičky bánk 

a uvoľnenie vlastných zdrojov súkromného 

sektoru a jednotlivých štátov. Slovenská vláda 

zatiaľ nemá jasné plány pre finančné krytie tejto 

tranzície, a preto sú aktuálne verejné iniciatívy 

spadajúce do tejto oblasti odkázané viac-menej na 

podporu zvonku, výsledkom čoho je brzdenie 

implementácie cirkulárnej ekonomiky.  

Konať je však potrebné rýchlo a bezodkladne, čo si 

uvedomuje viacero subjektov schopných pomôcť. 

Dotácie i pôžičky na „zelené“ projekty rôzneho 

charakteru sa v súčasnosti dajú získať napríklad 

z Nórskych grantov, od Európskej investičnej 

banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj,      

z Vyšehradského fondu, z programu Interreg 

Europe či Horizont 2020, LIFE a COSME. Okrem 

vyššie uvedených možností môžu žiadatelia 

čerpať fondy EÚ prostredníctvom Operačného 

programu Kvalita životného prostredia alebo 

získať finančný príspevok z Environmentálneho 

fondu, ktoré sú zastrešované Ministerstvom 

životného prostredia SR. 
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Na záver 

Rozsiahle analýzy i príklady dobrej praxe ukazujú, 

že obehové hospodárstvo má pre Európu 

obrovský ekonomický a ekologický potenciál, čo by 

znamenalo udržateľný zisk, vznik pracovných miest 

a lepšiu kvalitu životného prostredia. V ceste mu 

však zatiaľ stojí viacero prekážok. Medzi hlavné 

z nich patrí všeobecne nízke povedomie 

o koncepte cirkulárnej ekonomiky či náročnosť 

komunikovať jej komplexnú podstatu a globálny 

význam. Ďalšie zásadné úskalia sú ľudská 

ľahostajnosť a neochota zmeniť doterajšie návyky. 

Na vybudovanie dôvery v nový systém potrebuje 

spoločnosť dostatok informácií a predovšetkým 

pozitívnych príkladov z praxe. Nevyhnutnou 

podmienkou pre úspešnú premenu súčasného 

neudržateľného systému je efektívna spolupráca 

všetkých zainteresovaných strán, najmä výskumu, 

vývoju, priemyslu a služieb podporovaných štátom 

finančne i legislatívne. Dôležitú úlohu tu hrajú 

samozrejme aj zákazníci, ktorí budú musieť zmeniť 

svoje spotrebiteľské správanie. Prechod                     

na udržateľný spôsob života je však  neodvratný.  

 

 

O Inštitúte cirkulárnej 

ekonomiky 

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, (skrátene INCIEN),  

je občianske združenie, ktoré na Slovensku pôsobí 

od marca 2016. Cieľom tejto neziskovej organizácie  

je šírenie  informácií o obehovom hospodárstve 

a zavádzanie jeho princípov do reálneho života. 

INCIEN tvorí tím odborníkov z oblasti odpadového 

a environmentálneho manažmentu, ktorí sú 

zároveň aj aktívnymi členmi medzinárodnej 

platformy Solved zameranej na čisté technológie. 

Tím INCIEN má za sebou viacero úspešných 

iniciatív i spoluprác, a to hlavne so samosprávami, 

súkromnými spoločnosťami i školami. 

 

 

O brožúre 

Táto brožúra má slúžiť ako sprievodca obehovým 

hospodárstvom, systémom, v ktorom je odpad 

považovaný za zdroj hodnotných surovín.                  

 

 

Jej cieľom je dostať do povedomia verejnosti 

mnohé príklady spoločností a modelov 

fungovania, ktoré integrujú princípy obehovej 

ekonomiky. Dôraz je kladený na slovenských 

novátorov, no spomenuté sú aj iné zaujímavé 

projekty zo zahraničia. 

 

Veríme, že brožúra bude mať kontinuálne ročné 

pokračovania, ktoré budú prezentovať ďalšie 

slovenské firmy a služby z oblasti cirkulárnej 

ekonomiky i názory zástupcov kompetentných 

inštitúcii. Pre každého z nás je potrebné si 

uvedomiť, že takáto osveta a zdieľanie informácii 

sú krokom k pochopeniu, ako prispieť nielen              

k zlepšeniu životného prostredia, ale aj celkovej 

kvality života nás všetkých. 
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