
 
 
 
 



 
1. Cirkulárna ekonomika 
 
Od priemyselnej revolúcie sa ekonomiky rozvíjali podľa rastového modelu „vyťaž – vyrob – spotrebuj – 
zneškodni“. Ide o lineárny model, ktorý je založený na predpoklade, že zdroje sú bohaté, dostupné, ľahko 
vyťažiteľné a ich zneškodnenie je lacné. Dnes vieme, že to nie je pravda a niečo sa musí zmeniť. 
 
Cirkulárna ekonomika je stratégiou trvalo udržateľného rozvoja, ktorá vytvára funkčné a zdravé vzťahy medzi 
prírodou a ľudskou spoločnosťou. Dokonalým uzatváraním tokov materiálov v dlhotrvajúcich cykloch oponuje 
nášmu súčasnému lineárnemu systému, kde suroviny sú premenené na produkty, predané a po skončení ich 
životnosti spaľované alebo skládkované. 
 
Cirkulárna ekonomika (obehové hospodárstvo) a jej základné princípy sú založené na myšlienke, aby všetky 
produktové a materiálové toky po použití mohli byť zapojené do svojho cyklu, tak, že sa stanú opätovne 
zdrojmi pre nové produkty a služby. To znamená, že odpad ako taký už nebude viac existovať. 
 
Systémy obehového hospodárstva udržiavajú pridanú hodnotu vo výrobkoch čo najdlhšie. Udržiavajú zdroje 
v hospodárstve aj potom, ako výrobok dosiahol koniec svojej životnosti a to tak, že ich možno znovu a znovu 
produktívne využiť, čím sa tvorí ďalšia hodnota.  
 

 
 
Zatiaľ čo nahrádzanie primárnych materiálov sekundárnymi môže ponúknuť časť riešenia, recyklácia 
nepredstavuje konečné, a zároveň atraktívne riešenie, keďže jej procesy sú energeticky náročné a vo 
všeobecnosti znamenajú degradáciu materiálov - to všetko vedie k zvyšovaniu dopytu po pôvodných 
materiáloch. 
 

Cirkulárna ekonomika je viac ako recyklácia! 
 
 
Cirkulárna ekonomika ide za hranice recyklácie, keďže je založená na obnovujúcom priemyselnom systéme 
vedúcom k zániku odpadu per se. Recykláciu môžeme poňať ako vonkajší obal celej cirkulárnej ekonomiky, 
vyžadujúci si väčšiu spotrebu energií ako vnútorný obal cirkulárnej ekonomiky, čo znamená predovšetkým 
opravu/úpravu, opätovné použitie či spracovanie. 
 
 



Cieľom nie je len vytvoriť zlepšenie životného cyklu a využitia samotného produktu, ale aj minimalizovať 
spotrebu energie. 

 
Budúcnosť ekonomického rastu je v znovuvyužití a znovuzavedení účelovosti tovarov a zdrojov a ich 
recyklácii. 
 
Udržateľnosť nie je dobrovoľná voľba, je to naša povinnosť. Nehľadíme na ňu ako na možnosť, ale ako na 
nový spôsob života, novú ekonomiku, ktorá je neodvratná. 
 

2. O nás  
 
Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN) je nezisková organizácia, ktorá vznikla v marci 2016 ako 
partnerská organizácia Institutu cirkulární ekonomiky, ktorý od mája 2015 pôsobí v Českej republike.  
 
Sme  tím mladých a kreatívnych ľudí.  
 
Cieľom INCIENu je šíriť myšlienku cirkulárnej ekonomiky na Slovensku a so spolupracujúcimi organizáciami 
uvádzať do praxe riešenia, ktoré sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky. Zároveň sa snažíme, aby ľudia 
na Slovensku pochopili jej princípy a aj svojimi každodennými aktivitami sa zapojili do takéhoto spôsobu 
fungovania spoločnosti. 
 
Takto pomáhame urýchliť prechod na cirkulárnu ekonomiku na území Slovenska. Do tejto oblasti smerujeme 
širokú škálu aktivít, počnúc vytváraním platformy na podporu vzdelávania v oblasti cirkulárnej ekonomiky, 
cez poskytovanie štruktúry na vybudovanie siete a poskytovanie kontaktov, poradenstvo až po inicializáciu 
špecifických nástrojov na podporu cirkulárnej ekonomiky v jednotlivých regiónoch. 
 
V obciach Slovenska sa zameriavame hlavne na oblasť odpadového hospodárstva – predchádzanie vzniku 
odpadov: ponúkame analýzy odpadov a návrh koncepcií s konkrétnymi riešeniami šitými na mieru danej 
samosprávy. Navrhované riešenia sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky a hierarchiou odpadového 
hospodárstva Slovenskej republiky. 
 
Pre súkromné spoločnosti navrhujeme riešenia pri výrobných procesoch, ktoré sú v súlade s princípmi 
cirkulárnej ekonomiky D4C (designed for circularity). Keďže cirkulárna ekonomika prináša nové riešenia do 
nových alebo už fungujúcich procesov v spoločnosti. Na základe analýzy vypracujeme sériu riešení 
aplikovateľných v praxi, ktoré sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky. Pri zavádzaní nových princípov 
poukážeme na nové možnosti a výzvy a spôsob aplikácie v praxi. 
 



Školy sú naším partnerom vo vzdelávaní a šírení myšlienky cirkulárnej ekonomiky. Naším cieľom je priniesť 
konkrétne príklady, na ktorých sa nové generácie budú učiť o spôsobe života, ktorý je zodpovedný k 
životnému prostrediu. 
 
Pre širokú verejnosť, ale aj pre úzku skupinu expertov alebo ľudí zaujímajúcich sa o tému cirkulárnej 
ekonomiky a pre našich partnerov ponúkame aj školenia pre zamestnancov a spolupracovníkov pri nastavení 
princípov CE v spoločnosti alebo v samospráve. 
 
Design for circularity (D4C) navrhujeme produkty v spolupráci s dizajnérmi, ktoré spĺňajú kritériá CE (D4C- 
designed for circularity) a stanú sa produktami budúcnosti. 
 
Riadime sa 4 základnými princípmi: 
 
Budovanie spolupráce: spolupráca s partnermi s podobným zameraním, ako aj so spoločnosťami z 
rozmanitých oblastí. To môže viesť k vytvoreniu nových myšlienok, ktoré môžu pomôcť vyvíjať nové 
technológie, produkty alebo služby, a to všetko s jasným dôrazom na životné prostredie. 
 
Aktívna účasť: aktívna a efektívna komunikácia, poskytovanie poradenstva a ďalších služieb v procese vývoja 
a uvedenia nových produktov na trh, služieb, technológií, budovania nových jednotiek. 
 
Šírenie ideí - mysli globálne, konaj lokálne: šírenie dobrých, ako starých, tak aj nových myšlienok a reálnych 
skúseností, inšpirácia novými myšlienkami a vytváranie nových projektov v rôznorodých oblastiach s 
environmentálnym odkazom – vytvárajme trvalo udržateľnú budúcnosť už dnes. 
 
Podpora širokej verejnosti: služby, výrobky, technológie by mali zostať verné príbehu, ktorý je za nimi, ich 
environmentálnemu vplyvu a sociálnemu významu. Mali by poskytovať služby, vplývať na životy ľudí a nútiť 
ich správať sa viac environmentálne – uspokojovať svoje potreby tak, že ich to motivuje urobiť viac, aktívne 
sa zúčastňovať, tvoriť. 
 

3. Základné údaje 
 

Názov organizácie: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. 
Právna forma: občianske združenie 
Sídlo občianskeho združenia: Belinského 3, 851 01 Bratislava 
Dátum registrácie: 7. marec 2016 
IČO: 50192531 
DIČ: 2120498215 
č.ú.: 2948021091/1100 
IBAN: SK9811000000002948021091 
Kontakty: males@incien.sk, 0902 917 750, www.incien.sk 
 

4. Činnosť 
 

V roku 2017 sme nadviazali na naše aktivity z roku 2016 a venovali sme sa nasledovným činnostiam: 
 

Hlavné aktivity: 
- analýzy odpadov na obciach 
- vzdelávacie aktivity (prednášky, workshopy) 
- štúdie, koncepcie. 
 
Fundraisingové a komunikačné aktivity: 
- komunikácia prostredníctvom webovej stránky a profilu na sociálnej sieti Facebook 



- články v médiách  
- databáza potenciálnych donorov, možnosti získania grantov. 

 
Analýzy odpadov na obciach 

Jedným zo spôsobov, ako Inštitút cirkulárnej ekonomiky získava čo najlepšie informácie o zložení odpadov, 
sú analýzy odpadov. Robíme to fyzicky vyzbieraním odpadov od občanov, ich vysypaním a dotriedením na 
stanovené zložky. Doslova sa hrabeme v odpadkoch, aby sme toho zistili čo najviac. Dôvod, prečo to chceme 
robiť práve takýmto spôsobom, je ten, že je to jediný spoľahlivý spôsob ako získať informácie o tom, koľko 
materiálov v komunálnom odpade tvoria zložky, ktoré sa ešte dajú zrecyklovať. V rámci našich aktivít sme 
v roku 2017 uskutočnili analýzy odpadov v obciach Sebedražie, Trnovec nad Váhom, Kolta a mestách Levice 
a Pezinok. 
 
Vzdelávacie aktivity - prednášky, workshopy 

S informáciami ohľadne výsledkov Analýzy odpadov sme sa vrátili za obyvateľmi obce Sebedražie. Zároveň 
sme s týmito občanmi prebrali problematiku kompostovania. 
Ďalšie osvetové aktivity, kde sme s obyvateľmi preberali nakladanie s odpadmi sme uskutočnili v obciach 
Tovarníky, Dolné Kočkovce a Zubák. 
 
Za veľmi dôležité považujeme aj vzdelávanie širokej verejnosti. S prednáškou ohľadne možností spôsobu 
života bez odpadov (Zero waste lifestyle) sme sa nadviazali spoluprácu s OZ Samé ucho a ich aktivitou 
Smarttalk – 2x v Bratislave v KC Dunaj a raz v Košiciach v Kine Úsmev. Obdobné prezentácie sme uskutočnili 
napríklad aj v rámci podujatia Ekotopfilm – Envirofilm TOUR. 
 
Prednášky a workshopy pre zamestnancov s cieľom nastaviť fungovanie firmy a jej zamestnancov podľa 
princípov cirkulárnej ekonomiky/obehového hospodárstva sme uskutočnili pre spoločnosti: ESET spol. s r.o., 
Swiss Re Management AG, organizačná zložka, Be Mine s.r.o. (pre spoločnosť Cetelem), Accenture s.r.o., 
Poštová banka, a.s. a Slovenskú Vegánsku Spoločnosť. 
 
Pre INCIEN je vzdelávanie budúcich generácií jednou zo strategických aktivít. Jednou z najdôležitejších ciest 
podpory zmeny spoločnosti je cesta k deťom, mladým ľuďom. Kľúčové je pochopenie zodpovednosti za svoj 
prístup k životnému prostrediu – prostrediu aj pre náš život, a následne snaha veci aktívne riešiť a na zmene 
sa podieľať. 
 
V spolupráci s mestom Levice sme vzdelávacie aktivity v oblasti cirkulárnej ekonomiky zorganizovali na 
niekoľkých základných školách v tomto meste. Žiaci mali možnosť v rámci našich vzdelávacích aktivít zistiť, 
ako sa naše odpady stávajú zdrojom nových materiálov a ako funguje zber a zhodnocovanie druhotných 
surovín. Tému cirkulárnej ekonomiky sme priniesli aj do British international school v Bratislave 
a Súkromnej ZŠ Ružová 14 v Banskej Bystrici. 
 
Na tému separovania, recyklácie, kompostovania a cirkulárnej ekonomiky sme sa zo študentami rôznych škôl 
porozprávali v rámci Junior festivalu (Medzinárodného filmového festivalu) v Bratislave. Prezentáciu sme 
doplnili malým workshopom, lebo si myslíme, že niet nad praktickú skúsenosť. 
 
V roku 2017 sme sa stali jedným z partnerov projektu Ekoalarm. Prostredníctvom tohoto projektu sa žiaci na 
školách učia správne triediť odpad a predchádzať jeho vzniku. Zároveň im projekt Ekoalarm na to vytvára 
vhodné podmienky pomocou košov na triedenie vyrobených so zubných kefiek. (www.ekoalarm.sk) 

Projekt MOVECO - cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu rámcových podmienok a politických nástrojov 
zameraných na podporu eko-inovácií, a tým i k prechodu krajín Dunajského regiónu k obehovému 
hospodárstvu. INCIEN v rámci projektu poskytuje odborné konzultácie, aktívny dialóg, odbornú podporu pre 
tvorbu platformy pre organizácie a spoločnosti, ktoré sa aktívne implementujú princípy obehového 
hospodárstva. (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco) 	



 
 
V septembri 2017 sme ako jeden z partnerov začali pracovať aj na projekte Kruh cirkulárnej ekonomiky. 
Jedná sa o vzdelávací projekt, ktorého úlohou je predstaviť a uviesť do praxe podstatu obehového 
hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) vo vybraných školách na Slovensku a v Maďarsku. Ide o Slovensko – 
Maďarský  projekt, ktorý podporuje Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – 
Maďarsko. Cieľom je ukázať túto systémovú zmenu žiakom nie len v teoretickej forme, ale zaviesť čo najviac 
princípov obehového hospodárstva do praxe a každodenného života školy, jej žiakov a učiteľov. Zásadným a 
viditeľným krokom bude znižovanie zmesového komunálneho odpadu (ZKO) zavedením triedeného zberu a 
kompostovania na škole. (www.circularschools.eu) 
 
Štúdie, koncepcie 
 
Dobrý trh sa v roku 2016 rozhodol stať sa podujatím, ktoré postupne bude znižovať dopad na životné 
prostredie. Sme veľmi radi, že sme sa stali partnerskou organizáciou, ktorá tomu pomáha. V roku 2017 táto 
spolupráca pokračovala vypracovaním konceptu „Zero waste“. V rámci trhu na Panenskej ulici a Jakubovom 
námestí v Bratislave sa zintenzívnil systém triedeného zberu odpadov a zabezpečilo sa kompostovanie 
kuchynského odpadu z prevádzok. Vyškolili sme niekoľko dobrovoľníkov, ktorý usmerňovali návštevníkov 
v triedení odpadu. Obdobnú školiacu aktivitu sme uskutočnili aj pre dobrovoľníkov festivalu Pohoda. 
 
Green bridge Trenčín – koncept v zmysle cirkulárnej ekonomiky. Našou úlohou v rámci tejto koncepcie bolo 
zapracovať princípy cirkulárnej ekonomiky do konceptu rekonštrukcie mosta v meste Trenčín. 
 
Koncepcia triedeného zberu pre mesto Levice. Túto koncepciu sme vypracovali v nadväznosti na 
uskutočnenú fyzickú analýzu odpadov. Jedná sa o návrh konkrétnych riešení šitých na mieru danej 
samosprávy. Navrhované riešenia sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky a hierarchiou odpadového 
hospodárstva Slovenskej republiky. 
 
Pre Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva sme uskutočnili konzultačnú činnosť pre etapu prípravy 
a realizácie rekonštrukcie stavby v zmysle princípov cirkulárnej ekonomiky. A následne sme navrhli koncept 
kancelárie bez odpadu. 
 
Spolu s naším partnerom JRK Waste Management, s.r.o., sme pokračovali v spolupráci na tvorbe 
elektronického systému evidencie odpadov na úrovni domácností. Jedná sa o aplikáciu, ktorá zaznamenáva 
množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu za jednotlivé domácnosti a poskytuje informáciu o miere 
jeho triedenia. Obce tak budú mať k dispozícii reálne čísla s ktorými môžu následne pracovať, motivovať ľudí 
k vyššej miere triedenia a tak smerovať k systému Pay as you Throw – plať za toľko (odpadov) koľko vyhodíš. 
Cieľom tejto iniciatívy je najmä podporovať ľudí, aby zmenili praktiky pri nakladaní so svojím odpadom, 
následne znížili jeho množstvo v domácnostiach a tým aj na skládkach.  
 
Komunikácia 

- pokračujeme v spolupráci s MŽP SR  
- pravidelne sme prispievali na našu Facebookovú stránku 
- písali sme blogy a články o uskutočnených a plánovaných aktivitách na náš web 
- zúčastnili sme sa diskusií pre odpady-portal.sk a Fakultu Manažmentu UK 
- poskytli sme rozhovor pre Slovenský Rozhlas, Slovenskú televíziu, televíziu JOJ, televíziu Markíza 
a internetové portály Staritup, Noizz,  
  
Databáza potenciálnych donorov, možnosti získania grantov - zber dát 

Dopĺňali sme databázu potencionálnych donorov a organizácií poskytujúcich granty pre naše aktivity. Napísali 
sme niekoľko projektov a žiadostí o grant. 
 



Zapájanie dobrovoľníkov 

V roku 2017 sme aktívne spolupracovali s niekoľkými dobrovoľníkmi -  v rámci spolupráce z OZ Punkt  - Dobrý 
trh bez odpadov sa do našich aktivít zapojilo niekoľko desiatok dobrovoľníkov, ktorí pomáhali návštevníkom 
v triedení a vo vzdelávaní v oblasti predchádzania vzniku odpadov. 
 

5. Finančná časť 
 

Príjmy za rok 2016 
Príjmy za odbornú činnosť       20 663 € 
Spolu            20 663 € 
 
Náklady za rok 2016 
Materiálové náklady 157,45 € 
Cestovné   1 471,66 € 
Ostatné služby 2 229,88 € 
Mzdové náklady       8 305,32 € 
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie     2 920,83 € 
Ostatné dane a poplatky 43,00 € 
Iné ostatné náklady 96,00 € 
Spolu            15 224,14 € 

 
 
Ekonomické výsledky 
 
Celkové výnosy 
  Celkové výnosy predstavujú čiastku 20 663 €. 
 
Celkové náklady 
  Celkové náklady o.z. predstavujú čiastku 15 224,14 €. 
  Z toho najväčšiu nákladovú položku tvoria náklady na mzdy (odbornú činnosť) vo výške 8 305,32 €. 
 
 
 
V Bratislave 20.6.2018 
 
 
 
 
 
....................................................... 
Ivana Maleš, predseda združenia 
 
 
 
 
...................................................... 
Martina Pospíšilová, kontrolór  
  
  
  


