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I. ÚVOD

Túto metodiku vytvorili v rámci projektu Erasmus+ jeho českí, slovenskí a španielski partneri ako nástroj pre všet-
kých, ktorí budú školiť na tému cirkulárneho verejného obstarávania a súkromných zákaziek, alebo pre tých, ktorí 
chcú so svojimi kolegami dostať do popredia zásadu udržateľnosti. Metodika na túto tému (v češtine, slovenčine, 
španielčine a angličtine) je k dispozícii ako zdroj dôležitých a potrebných informácií, kde sme zaviedli nový prístup 
k definovaniu potrieb obstarávateľa a viedli budúcich obstarávateľov a kupujúcich k tomu, ako zlepšiť svoje zručnos-
ti v environmentálne a sociálne zodpovednejších zákazkách. Mal by slúžiť ako základ pre všetky školenia o cirkulár-
nom obstarávaní alebo témach obehového hospodárstva vo všeobecnosti.

Cieľom tejto metodiky je pripraviť všetkých koučov a lektorov na to, ako učiť, pretože byť odborníkom je jedna vec, 
ale schopnosť odovzdať vedomosti je oveľa ťažšia úloha. Manažéri, zamestnanci z obchodného oddelenia a zástup-
covia súkromného sektora sú tiež veľmi vítaní, aby si prečítali túto metodiku. Oni sú tí, ktorí môžu dostať kolegov 
na svoju stranu. V prvom rade je dôležité presvedčiť publikum o potrebe zmeniť súčasné myslenie ukotvené v line-
arite globálneho ekonomického systému. Mnohé výzvy majú negatívny vplyv na životy ľudí a životné prostredie. Sú 
spôsobené ľudskou činnosťou, ktorú je potrebné zmeniť. Cirkulárne verejné obstarávanie je preto veľmi dôležitou 
a aktuálnou témou nielen pre pracovníkov verejných inštitúcií, ale aj pre súkromné podnikateľské spoločnosti, kde 
sa udržateľnosť stáva kľúčovým aspektom pri každom rozhodovaní o kúpe. Berieme do úvahy aj kritický kontext 
a udalosti spojené s pandémiou a vojnou na Ukrajine, ktoré poukázali na krehkosť globálneho ekonomického prostre-
dia. Cirkulárne verejné obstarávanie preto treba chápať ako kľúčový krok k uplatňovaniu obehového hospodárstva 
v praxi.

Po mnoho rokov bola hlavným kritériom vo verejnom aj v súkromnom obstarávaní cena. To viedlo k nákupu výrob-
kov a služieb s najnižšími cenami, ktoré nezahŕňali náklady na vplyv na životné prostredie. Vytvorenie obstarávania, 
v ktorom je cena hlavným kritériom, si vyžaduje menšie množstvo informácií a menej znalostí o službe alebo pro-
dukte ako zelené alebo cirkulárne obstarávanie. Preto si cirkulárne obstarávanie vyžaduje podrobnejšie vymedzenie 
výrobku alebo služby, ktorú chceme obstarať. 

Táto metodika nie je len súborom existujúcich metód interaktívneho učenia, ale aj materiálom, kde zdieľame naše 
dlhoročné skúsenosti s  prednášaním na tému obehového hospodárstva vo všeobecnosti. Zároveň by sme chceli 
poukázať na dôležitosť zvyšovania povedomia a neustáleho (samo)vzdelávania, ako aj environmentálnej výchovy 
pre mladšie generácie.

Zmeny, ktoré musíme realizovať:
1. Zmena postupov verejných orgánov vo verejnom obstarávaní smerom k posunu kvality a zapojenie cirkulárnych 

kritérií do verejných súťaží.
2. Cirkulárne zásady sa prijímajú ako norma v rámci súkromných spoločností.
3. Rôzne definície našich potrieb a kritérií pre produkty a služby.
4. Zmena myslenia celej spoločnosti smerom k racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov.

ALE PO PRVÉ, PREČO CIRKULÁRNE OBSTARÁVANIE?
Cirkulárne verejné obstarávanie predstavuje jeden z prvých krokov k realizácii obehového hospodárstva v praxi. 
Verejná sféra by sa mala ujať vedenia a  ísť príkladom. Vzhľadom na súčasné výzvy (negatívne vplyvy zmeny 
klímy, neudržateľné využívanie primárnych/prírodných zdrojov, vyčerpávanie zdrojov a rastúca populácia) sa 
obehové hospodárstvo považuje za kľúčové riešenie týchto výziev a súčasných problémov.

https://incien.org/wp-content/uploads/2022/04/Metodika_Cirkularni-zadavani-a-nakupy_WEB.pdf
https://www.incien.sk/wp-content/uploads/2022/04/incien_obstaravanie-manual_sk.pdf
https://www.bioazul.com/wp-content/uploads/2022/03/Methodology_Circular_Procurement_IO1.pdf
https://www.incien.sk/wp-content/uploads/2022/04/incien_obstaravanie-manual_en.pdf
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Hlavnou zásadou obehového hospodárstva je maximalizovať využitie materiálu (sekundárne zdroje), šetriť pri-
márne zdroje a predchádzať produkcii odpadu vo všeobecnosti. Preto je mimoriadne dôležité zmeniť naše návy-
ky spotrebného materiálu a nájsť nové spôsoby, ako minimalizovať naše negatívne vplyvy na globálne životné 
prostredie.

GLOBÁLNY KONTEXT NEDOSTATKU ZDROJOV
Miera globálnych zmien v prírode za posledných 50 rokov je v dejinách ľudstva bezprecedentná. Priamymi hnacími 
silami zmeny v prírode s najväčším globálnym vplyvom sú zmeny vo využívaní pôdy a mora, priame využívanie orga-
nizmov, zmena klímy, znečistenie a invázia cudzích druhov.

Za posledných päť desaťročí sa naša svetová populácia zdvojnásobila, ťažba materiálov sa roztrhla a hrubý domáci 
produkt sa štvornásobne zvýšil. Okrem toho sa ťažba a spracovanie prírodných zdrojov za posledné dve desaťročia 
zrýchlili a predstavujú viac ako 90 % našej straty biodiverzity a nedostatku vody a približne polovicu našej klimatickej 
zmeny.1 

„Vyťaž – vyrob – zahoď“ je vzor nášho súčasného ekonomického modelu založeného na lineárnej ekonomike. Z prak-
tického hľadiska tento lineárny systém zahŕňa reťazec, ktorý sa začína tým, že spoločnosti zbierajú a  extrahujú 
materiály potrebné na výrobu produktov, čo sa predávajú zákazníkom v neskoršej fáze a uchovávajú sa, kým už nie 
sú potrebné, a potom sa zlikvidujú (Ellen MacArthur Foundation, 2013).2

Súčasný systém produkuje veľké množstvo odpadu, ktorý je nerovnomerne rozložený v rôznych druhoch hospodár-
skych činností. Pri súčasnej úrovni spotreby sa zdroje ťažia z prírody neudržateľným tempom.

ČO JE OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO?
Európsky parlament vymedzuje obehové hospodárstvo ako „model výroby a spotreby, ktorý zahŕňa spoločné vyu-
žívanie, lízing, opätovné použitie, opravu, renováciu a recykláciu existujúcich materiálov a výrobkov s cieľom udržať 
materiály v hospodárstve všade tam, kde je to možné. Obehové hospodárstvo znamená, že samotný odpad sa stane 
zdrojom, čím sa minimalizuje skutočné množstvo odpadu. Vo všeobecnosti je v rozpore s tradičným, lineárnym eko-
nomickým modelom, ktorý je založený na vzore ,vyťaž – vyrob – spotrebuj – zahoď‘“.3 

Rámec 9R predstavuje hierarchiu cirkulárnych postupov, od postupov s nízkou cirkularitou až po tie s vysokou cir-
kularitou: odmietnuť, prehodnotiť, opätovne použiť, opraviť, renovovať, repasovať, zmeniť účel, recyklovať a zhod-
nocovať.4

ČO JE CIRKULÁRNE OBSTARÁVANIE?
Európska komisia používa pojem zelené verejné obstarávanie (GPP) na označenie situácie, keď spotrebitelia využíva-
jú svoju kúpnu silu na výber tovaru, služieb a prác šetrných k životnému prostrediu.

Organizácia Copper8 definuje cirkulárne verejné obstarávanie (CPP) takto: „Cirkulárne obstarávanie je proces, 
v rámci ktorého sa výrobok, služba alebo projekt nakupuje podľa zásad obehového hospodárstva. V tomto procese 
sú technické aspekty výrobku čo najcyklickejšie, pričom sa zohľadňujú politiky údržby a návratnosti na konci obdo-

1  Global Resources Outlook 2019: Natural Resources for the Future We Want: The International Resource Panel 
2  https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the Circular-

Economy-vol.1.pdf 
3  https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
4  Upravené podľa Potting et al. (2017: 5), citované z Kircher et al. (2017)

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the%20Circular-Economy-vol.1.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the%20Circular-Economy-vol.1.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
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bia používania, ako aj finančné stimuly na zaručenie cirkulár-
neho používania.“5

Podľa Európskej komisie „sa v  obehovom obstarávaní sta- 
novuje prístup k zelenému verejnému obstarávaniu, v rámci 
ktorého sa osobitná pozornosť venuje nákupu prác, tovaru 
alebo služieb, ktorých cieľom je prispieť k uzavretému ener-
getickému a materiálovému kruhu v rámci dodávateľských 
reťazcov, pričom sa minimalizujú negatívne vplyvy na životné prostredie a tvorba odpadu počas celého životného 
cyklu a v najlepšom prípade sa im predchádza“.6

V reakcii na riadenie zdrojov spojené s nedostatkom a vyčerpaním primárnych zdrojov sa cirkulárne verejné obstará-
vanie javí ako ideálny (ale nie jednoduchý) krok na realizáciu zásad obehového hospodárstva v praxi. Mal by pomôcť 
stimulovať dopyt po udržateľnejšom tovare, a preto je silným stimulom pre sociálne alebo ekologické inovácie. Je 
tiež dôležité chápať proces obstarávania zo širšej perspektívy – nie je to len proces špecifikácie dopytu a nákupu. 
Je to celý proces prehodnocovania našich potrieb (a možného prehodnotenia definície) a zváženia životného cyklu 
produktu alebo iných foriem možností (prenájom, servis, opätovné použitie). Nie je to len verejný obstarávateľ, kto 
potrebuje zmeniť postoj, ale je to celá inštitúcia a dodávateľské spoločnosti (a celá spoločnosť vo všeobecnosti), 
ktorých myslenie sa musí zmeniť smerom k udržateľnejšiemu mysleniu akceptovaním obehovosti v každodennom 
živote.

Obehové obstarávanie je viac než len nákup obehových výrobkov, musíte zvážiť aj obehové použitie výrobku. To 
znamená, že ak si zaobstaráte recyklovaný výrobok, ale po jeho použití by skončil na skládke, nie je cirkulárny. Mu-
síte vziať do úvahy, ako sa dá opätovne použiť, prejsť/upcyklovať alebo demontovať. Je rozdiel medzi recykláciou 
a obehovým hospodárstvom.

PRÍNOSY A PROBLÉMY V OBEHOVOM OBSTARÁVANÍ
Cirkulárne obstarávanie môže priniesť mnoho výhod inštitúciám, ktoré uplatňujú jeho zásady. Môže priniesť trans-
parentnosť, ale aj sociálne a environmentálne výhody, pretože najnižšia cena nie je jediným kritériom, ktoré treba 
splniť. Obehové obstarávanie je spôsob, ako splniť environmentálne a sociálne normy vymedzením merateľných po-
žiadaviek a prekročením najnižšej ceny pri nákupe. 

Zavedenie cirkulárneho obstarávania je nové v mnohých krajinách EÚ, ktoré nie sú pripravené na jeho plné uplatňo-
vanie. Niekedy je problémom trh, pretože nie je toľko spoločností, ktoré poskytujú služby alebo predávajú výrobky, 
ktoré by spĺňali kruhové kritériá. Pre organizáciu, ktorá poskytuje obstarávanie, je ťažké definovať merateľné po-
žiadavky, a preto je ťažké ich splniť. V niektorých krajinách je jedným z najväčších problémov byrokracia a legitímne 
prekážky.

Viac o týchto témach sa dozviete v našej Metodike cirkulárneho obstarávania vo verejných a v súkromných zá-
kazkách, kde nájdete aj konkrétne usmernenia k cirkulárnemu obstarávaniu, pokyny k problematickým situá-
ciám a informácie o oblastiach individuálneho obstarávania. Zároveň sa môžete dozvedieť viac o legislatívnych 
rámcoch pre Českú republiku, Slovensko a Španielsko.

5  Copper8: Circular procurement in 8 steps: https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Circular Procurement-in-8-
steps-oktober2018.pdf 

6  EC: Circular Procurement. https://ec.europa.eu/environment/gpp/circular_procurement_en.htm 

https://www.incien.sk/wp-content/uploads/2022/04/incien_obstaravanie-manual_sk.pdf
https://www.incien.sk/wp-content/uploads/2022/04/incien_obstaravanie-manual_sk.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Circular%20Procurement-in-8-steps-oktober2018.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Circular%20Procurement-in-8-steps-oktober2018.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/circular_procurement_en.htm
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II. VŠEOBECNÉ SKÚSENOSTI S KURZOM OBEHOVÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Cieľom metodiky nie je len naučiť inštruktorov, ako pracovať s účastníkmi vo všeobecnosti, ale aj vysporiadať sa so 
špecifikami cirkulárnych úloh a práce s reálnymi projektmi. Preto sa táto časť metodiky zameriava na konkrétny 
kurz, ktorý organizuje Inštitút cirkulárnej ekonomiky v Českej republike (INCIEN CZ), a na skúsenosti Zelenej cirkulár-
nej akadémie na Slovensku (INCIEN SK). Táto dvojročná skúsenosť môže priniesť zaujímavé postrehy a tipy pre kaž-
dého, kto má záujem zorganizovať podobný kurz. Aj keď neplánujete zorganizovať takýto kurz, niektoré tipy môžu 
byť užitočné pre prípravu podujatia/seminára/webinára.

1. PRÍPRAVA 
Pri príprave takéhoto kurzu potrebujete najmenej dva (ideálne tri) mesiace starostlivej prípravy a pracovníka na plný 
úväzok. Čo musíte strategicky vziať do úvahy:

Cieľ kurzu
V prvom rade sa musíte rozhodnúť, čo chcete dosiahnuť organizovaním takéhoto kurzu. Zvyčajne ide o zvyšovanie 
povedomia a vzdelávanie, inými slovami, chcete šíriť svoje vedomosti a tému rôznym ľuďom a zainteresovaným stra-
nám, v ideálnom prípade dosiahnuť efekt presahovania a propagovať túto tému v spoločnosti.

Môžete mať iný cieľ, napríklad vytvoriť sieť rovnako zmýšľajúcich ľudí, ale pri navrhovaní kurzu to musíte mať vždy 
na pamäti.

Obsah
Keď budete mať jasno v cieli kurzu, môžete začať pripravovať jeho obsah. Bude to vo veľkej miere závisieť od vašich 
pracovných tém a fungovania vašej organizácie. Otázka znie, čo môžete ponúknuť a kde budete potrebovať pomoc 
od externých odborníkov. Každý webinár/seminár by mal mať špecifickú tému a priradených lektorov. Odporúčame 
mať teoretickú časť na začiatku a praktickú časť po nej (napr. prednáška o princípoch obehového hospodárstva 
a následne prípadové štúdie alebo dobré príklady z odboru).

Vytvorte tím
Vytvorte tím pre kurz a definujte úlohy každého člena: kto je zodpovedný za ktorú časť organizácie (odborná podpo-
ra, technická podpora, účtovníctvo) alebo propagáciu kurzu. Pravidelné stretnutia a zdieľanie informácií sú dôležité, 
najmä vo fáze plánovania a na začiatku kurzu. Na túto výmenu informácií budete potrebovať nástroj (napríklad zdie-
ľanú tabuľku na spoločnom disku alebo akýkoľvek nástroj, ktorý používate vo svojej organizácii).

Návrh kurzu
Je potrebné starostlivo pripraviť návrh – cieľové skupiny, formu (online, offline, hybridnú), rozsah (koľko hodín spolu), 
dĺžky (aké dlhé budú semináre/webináre), periodicitu (ako často), tematický rozsah, zodpovednosti (kto bude čo 
robiť z organizácie – moderátor, lektori, technická podpora, administratíva), cieľové skupiny a program s konkrétnym 
časovým harmonogramom. Nakoniec je dôležité stanoviť cenu s ohľadom na rôzne cieľové skupiny (firmy, podnika-
telia, verejné inštitúcie, študenti/fyzická osoba) a čas strávený na kurze a jeho príprave. 

Partneri
Odporúča sa, aby ste našli podporu pre svoj kurz. Partneri by mali byť finanční, mediálni alebo organizační a pomáhať 
pri propagácii samotného kurzu. Mali by ste s nimi diskutovať predtým, alebo ich prizvať, skôr než budete mať kurz 
pripravený. Nezabudnite umiestniť ich logá kdekoľvek, kde kurz inzerujete.

https://incien.org/akademie/
https://www.incien.sk/aktuality/zelena-cirkularna-akademia/
https://www.incien.sk/aktuality/zelena-cirkularna-akademia/
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Komunikačná a PR stratégia
Jedna vec je mať dobrý a solídny program, ale bez dobrej komunikačnej stratégie by ste mohli skončiť s príliš malým 
počtom účastníkov. Táto stratégia sa musí pripraviť vopred s konkrétnym harmonogramom a cieľovými skupinami. 
Okrem sociálnych médií môžete zvážiť aj tlačové správy, cielené zoznamy adries, novinové inzeráty, osobné správy 
a adresy. 

Musíte vysvetliť, čo sa účastníci naučia, ako by mohli využiť informácie, ktoré dostali, a prečo je vaša konkrétna téma 
(obehové hospodárstvo, verejné obstarávanie, zodpovedná výroba a spotreba...) taká dôležitá a „nevyhnutná“ (napr. 
zelená dohoda a budúce politiky EÚ, súčasné výzvy...).

Účastníci
Komunikácia s potenciálnymi účastníkmi zaberie veľa času. Aby to bolo plynulé a  jednoduché, musíte si pripraviť 
podrobné informácie o kurze (na blogu alebo webovej stránke) a objasniť, kde môžu nájsť informácie (časové osi, 
program, rečníci, cena, partneri, kontaktná osoba). Pripravený formulár pre online registráciu a komunikačný sys-
tém s registrovanými účastníkmi (prvý spoločný e-mail, fakturačný e-mail, interná komunikácia medzi kontaktnou 
osobou a zvyškom tímu).

Špeciálne funkcie
Môžete premýšľať o  špeciálnych funkciách, ktoré by ste chceli ponúknuť, napríklad miesto v  kurze ako cenu za 
akúkoľvek súťaž alebo konkrétne predplatné. Ponúknite aj štipendium (napríklad pre študentov alebo rodičov na 
materskej dovolenke). Tu je veľmi dôležitá komunikačná stratégia.

Pozvánka na prednášku
Nezabudnite vopred poslať odkaz alebo jasné pokyny. Ak organizujete opakovaný kurz, odporúča sa poslať pozývací 
e-mail v ten istý deň, aby ho účastníci mohli očakávať. Odporúča sa tiež, aby ste si pripravili zoznam lektorov s ich 
krátkym životopisom. 

2. REALIZÁCIA KURZU

Forma kurzu

Online kurz
Musíte sa rozhodnúť, aký druh platformy budete používať, a naučiť sa s ňou pracovať. Kľúčom je technická podpora. 
Účastníci musia dostať veľmi podrobné pokyny, ako sa zúčastniť prednášky. Tieto inštrukcie sa musia opakovať 
na začiatku aspoň prvých troch kurzov. Akékoľvek problémy s používanou platformou môžu súvisieť s firemnými 
pokynmi alebo so zastaranými aktualizáciami v počítači. Pre technické problémy musíte počítať s nejakou časovou 
rezervou, kým sa všetci účastníci pripoja na kurz.

Ak máte niekoľko externých lektorov a odborníkov, musíte konzultovať tému a dátum. Musia dostať aj čo najpresnej-
šie inštrukcie (o cieľovej skupine, dĺžke ich vstupu, cieli kurzu, informácie o ďalších lektoroch a ich témach). Je dobré 
poslať im pozvánku do ich kalendára a treba otestovať ich možnosti zdieľania obrazovky pred každým kurzom, nech  
sa počas samotného kurzu nedostanete do veľkých problémov. 

Môžete sa rozhodnúť, či chcete lektorov nahrávať. Je to výhoda pre účastníkov, ktorí zmeškali prednášku, ale musíte 
si to ujasniť pred kurzom alebo webinárom. Lektorov treba osloviť a upozorniť ich na toto a opýtať sa ich vopred, či 
s tým súhlasia.
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Offline / na mieste (podrobnejšie v časti V. Pokyny)
Stretnutie s účastníkmi môže byť pre lektora oveľa príjemnejšie, pretože vidí okamžitú reakciu na svoju prezentá-
ciu. Je to však zložitejšie, pokiaľ ide o celkovú organizáciu. Musíte zariadiť miesto konania, stravovanie, vybavenie... 
Prezentačná miestnosť musí byť viditeľne označená špecifickým navigačným systémom. Ak organizujete dlhšie 
stretnutie, stravovanie alebo občerstvenie musí byť pripravené v konkrétnom čase na konkrétnom mieste. Musíte 
mať tiež zoznam účastníkov na podpisovanie a zvážiť fotografickú dokumentáciu. Vybavenie je tiež kľúčové – kom-
patibilný počítač s beamerom, internetovým pripojením a heslom wifi a zvukovým zariadením v prípade väčšieho 
publika.

Sledovanie a komunikácia s účastníkmi
Po každom webinári alebo seminári by ste sa mali poďakovať lektorom. Môžete zvážiť zdieľanie ich prezentácií, ak sú 
ochotní. Môžete navrhnúť niekoľko tipov na čítanie alebo dobré zdroje o téme, ktorú ste prezentovali, aby si účast-
níci mohli tému preštudovať hlbšie. Zvážte, aký druh zdieľaného disku alebo priestoru môžete na tento účel použiť. 
Odporúčame vytvoriť špeciálnu skupinu aj na sociálnych sieťach ako podporu pre účastníkov a neformálny priestor 
pre akékoľvek poznámky a komentáre (špeciálna skupina na Facebooku, LinkedIne).

Individuálne projekty
Veľmi dôležitým prvkom kurzu môže byť nezávislá práca účastníkov na ich projektoch. Pre tím lektorov to znamená 
pomáhať pri riešení skutočných problémov, dávať spätnú väzbu, pomáhať im priamo s ich projektmi a podporovať 
spoluprácu medzi účastníkmi. Na kurze zameranom na cirkulárne verejné obstarávanie a súkromné zákazky budú 
môcť účastníci samostatne a efektívne aplikovať novonadobudnuté vedomosti a zručnosti vo svojej práci. 

Ukončenie kurzu
Rozhodnite sa, ako chcete dokončiť kurz. Stretnú sa účastníci po online kurze osobne? Zrealizujete exkurziu? Plá-
nujete nejakú inú spoločnú aktivitu? Plánujete nejaké nadväzujúce alebo iné kurzy? Buďte kreatívni a opýtajte sa, 
čo by ocenili.

Spätná väzba
Odporúčame zbierať spätnú väzbu od účastníkov, aby ste zlepšili svoje možné slabšie stránky. Možno si uvedomíte, 
že by ste napríklad radi zmenili dizajn na nasledujúci rok alebo pridali nejakú zaujímavú tému/vynechali lektora atď. 
Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je anonymný dotazník na googli. Využite potenciál účastníckej siete a infor-
mujte ich o aktivitách vašej organizácie aj po skončení kurzu.

III. ŠPECIFICKÉ METÓDY A EXISTUJÚCE POSTUPY PRE LEKTORA

V tejto časti predstavíme interaktívne metódy, ktoré považujeme za dôležité v tom, ako udržať publikum aktívne 
a pozorné. Keďže technológie a inovácie pokročili, nové učebné nástroje a techniky musia brať do úvahy aj rozma-
nitosť online nástrojov, ktoré sa zdajú byť ešte relevantnejšie počas pandemických opatrení, keď účastníci a pra-
covníci zostávajú doma viac ako kedykoľvek predtým v histórii. Preto sa zameriavame na offline/klasické aj online 
možnosti.

Keďže táto metodika je zameraná na budúcich odborníkov v oblasti cirkulárnej ekonomiky, odporúčame použiť mo-
del Train the Trainer – rámec pre školenie potenciálnych inštruktorov alebo odborníkov na danú problematiku, ktorý 
im umožní vyškoliť iných ľudí vo svojich organizáciách. Inými slovami: skupina zamestnancov dostane kompaktný 
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tréningový program, ktorý sa zameriava na konkrétny obsah školenia a na to, ako naučiť tento tréningový obsah 
ostatných.7

Napríklad odborník na danú problematiku školí vybranú skupinu zamestnancov o zručnostiach facilitácie stretnutí 
a zároveň ich učí, ako školiť ostatných kolegov v tom, ako viesť efektívne stretnutia. Očakávaným výsledkom je, že 
účastníci sa naučia nové vedomosti alebo zručnosti a budú inštruovať ďalšie skupiny ľudí v organizácii. Tento prístup 
sa najprv uplatnil v mimovládnych a neziskových organizáciách a odvtedy ho podniky prevzali a aplikovali na svoje 
vzdelávacie a rozvojové programy.

Podľa Cambridge Dictionary je uľahčenie aktom pomoci iným ľuďom vyrovnať sa s procesom alebo dosiahnuť do-
hodu či riešenie bez toho, aby ste sa priamo zapojili do procesu, diskusie atď.8 Prostredníctvom facilitácie môžeme 
prinútiť stážistov, aby rozvíjali zručnosti kritického myslenia. Facilitácia nikdy predtým nebola dôležitá. V dobe čoraz 
väčšieho počtu stretnutí, workshopov a školení je pre dosiahnutie skvelých výsledkov nevyhnutné mať v miestnosti 
niekoho, koho úlohou je vytvárať angažovanosť a uľahčovať veci skupine. 

KLASICKÉ NÁSTROJE S ÚČASTNÍKMI PRÍTOMNÝMI NA MIESTE

1. Pochopenie obmedzení obehového hospodárstva, úvod do downcyclingu 
Budovanie koherentného a dôveryhodného príbehu o obehovom hospodárstve zahŕňa aj úvod pre publikum do ob-
medzenia prístupu obehového hospodárstva zahŕňajúceho ich kritické myslenie. Jednou zo spoločných predstáv 
o súčasnom obmedzení cirkulárnej ekonomiky je otázka downcyclingu, ktorá by sa dala účastníkom ilustrovať jed-
noduchým, ale účinným spôsobom, ako rozprúdiť diskusiu. 
 
Cieľ: Pochopiť problematiku degradácie materiálu a potrebu kreatívnych riešení na udržanie efektívneho obehového 
hospodárstva. 
 
Dajte každej osobe spinku na papier. Dajte im pokyn, aby sponku na papier ohýbali do priamky alebo čo najrovnejšie. 
Potom ich poučte, aby vytvorili konkrétny tvar alebo tvar podľa vlastného výberu (napr. kruh, štvorec, srdce atď.). 
Potom im povedzte, aby zreformovali pôvodný tvar kancelárskej spinky. Opýtajte sa účastníkov, či si je niekto istý 
svojou reformovanou spinkou na papier. 

Požiadajte ich o všeobecné pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek ťažkostí (napr. zlomené, ťažko sa ohýba atď.) a ná-
zor, či sa nejaká spinka na papier stále zdá byť použiteľná. Otvorte diskusiu o  tom, ako môžu opätovné použitie 
a recyklácia spôsobiť stratu hodnoty predmetov a materiálov (downcycling). Keďže sa kancelárska sponka ohýba 
rôznymi spôsobmi na rôzne účely, materiál sa oslabuje a je menej pravdepodobné, že sa kancelárska spinka bude 
môcť opätovne použiť na pôvodný účel. Pri vysvetľovaní toho, ako sa dajú sponky na papier recyklovať vo veľkom, sa 
tak zovšeobecňuje, že existujú špecifické kritériá pre určité predmety, ktoré sa majú opätovne použiť a recyklovať. 
Preto by sme mali zostať informovaní o tom, ako efektívne zlikvidovať určité predmety, zatiaľ čo obhajujeme rôzne 
technológie a nové nápady na udržanie materiálnej hodnoty a trend viac smerom k upcyclingu, ktorý zvyšuje mate-
riálovú hodnotu a užitočnosť. 
 

7  https://www.sessionlab.com/blog/train-the-trainer-model/ 
8  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/facilitatión 

https://www.sessionlab.com/blog/facilitation-skills/
https://www.sessionlab.com/blog/train-the-trainer-model/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/facilitation
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Skupinová diskusia: 

Cieľ: Prinútiť účastníkov, aby používali kritické myslenie a tímovú prácu, aby sa naučili a pochopili základné ob-
medzenia obehového hospodárstva. 
 
Po diskusii o kancelárskej spinke budú účastníci debatovať a pokúsia sa prísť s ďalšími obmedzeniami sami. Pri tejto 
aktivite budú účastníci rozdelení do malých skupín po 3 – 4 osobách a budú viesť nezávislé diskusie o tom, aké ďalšie 
obmedzenia môže predstavovať cirkulárna ekonomika. Dajte im výzvu, aby prišli s jedným alebo dvoma obmedze-
niami spojenými s cirkulárnou ekonomikou a skúsili zodpovedať otázku, prečo sú problematické. 
 
Dajte účastníkom asi 10 minút alebo viac, ak je to potrebné na diskusiu. Inštruktor by mal chodiť a diskutovať s kaž-
dou skupinou. Opýtajte sa, ako to ide a na čo prišli. Pripomeňte im kancelársku spinku a opýtajte sa, čo si o tejto dis-
kusii myslia. Ak majú problém niečo vymyslieť, nechajte ich, aby sa pokúsili riadiť analógiou s kancelárskymi sponka-
mi. Poskytnite im náznaky ako prepojenie kancelárskej sponky so životným prostredím alebo ich skúste motivovať 
k tomu, aby popremýšľali o tom, čo znamená obehové hospodárstvo pre vzťahy (t. j. konkurencieschopnosť), zdroje 
a istotu zamestnania. 
 
Po 5 minútach účastníci vyjdú zo svojich skupín a pripravia sa na skupinovú diskusiu. Nechajte jednu osobu z každej 
skupiny zdieľať to, s čím ich skupina prišla, a povzbudzujte otvorenú diskusiu s ostatnými účastníkmi. Tréner napí-
še každú platnú myšlienku na tabuľu a zakrúžkuje naše hlavné obmedzenia, degradáciu prostredia, zmenu klímy, 
bezpečnosť zdrojov, ekonomickú konkurencieschopnosť a istotu zamestnania. Len čo je každá z nich vyzdvihnutá, 
tréner sa môže vrátiť a stručne vysvetliť viac o obmedzení pomocou myšlienok účastníkov. 

2. Mriežka pre a proti9

Časové požiadavky: 15 – 20 minút

Špeciálne vlastnosti: Táto technika pomáha účastníkom rozvíjať analytické a hodnotiace schopnosti a povzbudzuje 
ich, aby išli nad rámec počiatočných reakcií na zložité problémy. Môže byť použitý v akejkoľvek disciplíne: vyhodno-
cujú klady a zápory postupu, techniky, záveru, konania fiktívneho charakteru, politického rozhodnutia atď.

Proces:
1. V prípade potreby rozdeľte účastníkov do malých skupín.
2. Zadajte, koľko kladov a záporov by ste chceli, aby každý jednotlivec alebo skupina rozvíjali.
3. Nechajte päť až desať minút na diskusiu alebo tiché premýšľanie.
4. Požiadajte o vstup: napíšte klady na jednu stranu dosky a nevýhody na druhú stranu.
5. Kombinujte klady a zápory, ktoré sú veľmi podobné, a spočítajte, koľkokrát sa opakujú, aby ste ukázali, čo vnímate 

ako dôležité.

Funkcia v kurze: Zvážte použitie kladov a záporov ako základu pre diskusiu alebo prednášku štruktúrovanú okolo 
vyhodnotenia materiálu kurzu. Pokiaľ ide o tému cirkulárneho obstarávania, lektor môže vymyslieť akúkoľvek vše-
obecnú tému, ako sú výhody a nevýhody lineárneho a tiež cirkulárneho verejného obstarávania a nákupov.

9  Deväť alternatív k prednášaniu: https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/učebné zdroje/tipy na výučbu/alternatívy-
prednášky/aktívne-učenie/rôzne-vyučovacie-aktivity 

https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/alternatives-lecturing/active-learning/varying-your-teaching-activities
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/alternatives-lecturing/active-learning/varying-your-teaching-activities
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3. Debata

Časové požiadavky: 15 – 25 minút

Špeciálne funkcie: Diskusie môžu byť formálne alebo neformálne. Pokyny na vedenie formálnej diskusie – oveľa 
zložitejší a zdĺhavejší proces, ktorý môže byť ústredným prvkom celej časti učebných osnov – možno nájsť u Beana 
(1996). Diskusia je dobrý spôsob, ako podporiť aktivitu v triede vo veľkých skupinách bez straty kontroly, a môže fun-
govať v akejkoľvek oblasti. Diskusie môžu naplánovať lektori alebo môžu spontánne vzniknúť z učebného materiálu.

Postup:
1. Opíšte kontext a vysvetlite, prečo vediete debatu.
2. Zvážte stanovenie základných pravidiel pre diskusiu (napr. Nezhody sú vítané, nadávky a prerušenia nie sú).
3. Rozhodnite o dvoch (alebo viacerých) stranách diskusie.
4. Fyzicky zoskupte účastníkov podľa uhlov pohľadu: buď priraďte účastníkom uhol pohľadu v  závislosti od toho, 

kde sedia, alebo požiadajte ľudí, ktorí chcú argumentovať každým uhlom pohľadu, aby sa presťahovali, aby sedeli 
spolu.

5. Prizvite niekoho z jednej strany, aby začal diskusiu vyjadrením svojho názoru.
6. Prizvite niekoho z druhej strany, aby uviedol opačný názor.
7. Otvorte priestor pripomienkam, ktoré spochybňujú, alebo rozšírte otázky, ktoré boli nastolené.
8. V prípade veľkých skupín možno budete chcieť, aby rečníci zdvihli ruky, zatiaľ čo vy budete moderovať, ale v prí-

pade malých skupín môže hovoriť ktokoľvek.
9. Diskusia sa pravdepodobne spočiatku začne pomaly, ale intenzita by sa mala zvýšiť, keď sa účastníci budú cítiť 

komfortnejšie s novým štýlom interakcie v triede.
10. Vy ako moderátor môžete klásť provokatívne otázky, ale nevyjadrujte úsudok o žiadnom uhle pohľadu, inak účast-

níci budú váhať priniesť nové nápady zo strachu, že sa dostanú do rozpakov.
11. Po 10 až 15 minútach rozpravy ukončite debatu.

Funkcia v kurze: Použite nápady a konflikty z debaty, aby ste viedli účastníkov k prezentácii materiálu kurzu.
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4. Prípadová štúdia

Časové požiadavky: 20 – 50 minút

Špeciálne vlastnosti: Metóda prípadovej štúdie bola priekopníckou na harvardských právnických a  obchodných 
školách. Biznisové a právne prípady majú tendenciu byť veľmi podrobné a dlhé a trvajú niekoľko vyučovacích ho- 
dín/lekcií na analýzu, ale inštruktori môžu použiť zjednodušenú metódu prípadovej štúdie (opísanú nižšie) na výučbu 
v mnohých disciplínach. Aplikovanie teórie na inštanciu, ako je popísané niektorými materiálmi, môže demonštrovať 
použiteľnosť učebného materiálu mimo triedy. Dobrá prípadová štúdia:
• Predstavuje účastníkom situáciu, s ktorou sa môžu stotožniť z vlastnej životnej skúsenosti, napríklad zodpoved-

ný spôsob nákupu.
• Zahŕňa realistické informácie. Príklady môžu zahŕňať skripty výmen, ktoré sa uskutočnili medzi kľúčovými stra-

nami, spravodajské články o situáciách záujmu, základné informácie o organizácii záujmov atď.
• Má konflikt, ktorý môžu účastníci vyriešiť.

Postup:
1. Získajte zdrojový materiál (krátky príbeh, spravodajské články, opis rozhodnutia alebo postupu, video), ktorý mô-

žete použiť ako základ pre prípadovú štúdiu.
2. Poskytnite účastníkom zameranie alebo rámec, ktorý môžu použiť pri vykonávaní svojej analýzy.
3. Dajte účastníkom čas na analýzu prípadu jednotlivo alebo v skupinách a na zapísanie ich analýzy.
4. Začnite diskusiu o analýzach účastníkov.
5. Vystupujte ako sprostredkovateľ diskusie. Neponúkajte svoj vlastný názor, iba ak chcete viesť proces (pripomeň-

te účastníkom rámec, ak sa diskusia stane nesústredenou).
6. Po dokončení analýzy ukážte, ako prípadová štúdia ilustruje aplikáciu teoretických alebo základných pojmov 

v učebnom materiáli.

Funkcia v kurze: Použite prípadovú štúdiu, aby ste viedli k diskusii alebo prednáške materiálu kurzu a ukázali jeho 
relevantnosť odkazom späť na prípadovú štúdiu. Metodika obehového verejného a  súkromného obstarávania sa 
môže použiť ako zdroj zaujímavých prípadov týkajúcich sa verejného obstarávania.

5. Exkurzia

Časové požiadavky: najmenej 50 minút, najlepšie pár hodín

Špeciálne vlastnosti: Exkurzia môže byť obzvlášť zaujímavá pre účastníkov a inštruktorov a uľahčuje niektoré typy 
učenia, ktoré sa nemôžu uskutočniť v miestnosti. Exkurzia do terénu môže účastníkom poskytnúť prax s výskumný-
mi technikami a ukázať im význam materiálu kurzu pre vonkajší svet. Počas diskusných skupín možno budete môcť 
zvážiť krátke exkurzie.
• Zvážte zabezpečenie návštevy cirkulárnej spoločnosti alebo verejnej kancelárie známej pre svoj prípad cirkulárnej 

ekonomiky. 
•  opustenie miestnosti nie je možné, zvážte použitie médií, ako sú videá alebo počítačové simulácie, ako „virtuál-

nej“ exkurzie.

Postup:
1. Oznámte účastníkom jasnú „misiu“ exkurzie v teréne.
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2. Výskum ukazuje, že účastníci sa učia viac z exkurzií, na ktorých nie sú len pozorovateľmi: povzbudzujte účastní-
kov, aby sa zúčastnili vo svojom okolí zadaním úlohy, ktorú je potrebné splniť pomocou údajov z návštevy, alebo 
aby používali pri výstupoch poznámky z návštevy.

3. Robiť efektívne terénne poznámky a identifikovať kľúčové body 
exkurzie môže byť ťažké: zvážte poskytnutie pracovného listu 
účastníkom, ktorý im umožní absolvovať prehliadku so sprievod-
com – vrátane otázok, na ktoré treba odpovedať.

4. Veľmi dôležité: čo najskôr potom si nechajte dostatok času na 
debrífing (diskusiu a spracovanie údajov získaných na exkurzii).

Funkcia v  kurze: Vo všeobecnosti je možné prednášky pred a  po 
nich použiť na prípravu a spracovanie exkurzie. Exkurzia môže doká-
zať, že ide o dobré zameranie na časť učebných materiálov a osob-
ných skúseností, ktoré sú kľúčové po získaní teoretického zázemia. 
V ideálnom prípade by exkurzia mala smerovať do miestnej cirkulár-
nej spoločnosti alebo verejnej inštitúcie a mali by zahŕňať diskusiu 
s hostiteľskou organizáciou.

6. Hranie rolí

Časové požiadavky: 20 – 30 minút

Špeciálne vlastnosti: Hranie rolí sa dá použiť na to, aby účastníci mohli experimentovať s rôznymi štýlmi interak-
cie, precvičovať si nové komunikačné techniky alebo skúmať zložité problémy. Vo všeobecnosti sa používajú pri 
školeniach zaoberajúcich sa sociálnymi otázkami (spoločenské vedy, manažérske vedy atď.) alebo komunikačnými 
stratégiami (techniky rozhovorov, riadenie konfliktov atď.). Ak je to možné, sami sa zúčastnite rolovej hry, predtým 
ako si ju vyskúšate v triede. Hranie rolí je v podstate formou interaktívnej prípadovej štúdie, v ktorej sú skúsenosti 
s účasťou na hre rolí základom pre ďalšiu diskusiu.

Postup:
1. Získajte scenáre a postavy na hranie rolí zo spravodajských príbehov, z všeobecných obchodných situácií alebo 

ich napíšte sami od nuly.



14

METODIKA PRE ŠKOLITEĽOV A LEKTOROV

2. Vysvetlite, prečo používate hranie rolí na pokrytie materiálu kurzu.
3. Opíšte kontext pozadia alebo nastavenie hrania rolí.
4. Dajte úlohy hráčom: odovzdajte im kartu so stručným popisom postavy, ktorú hrajú, ich uhla pohľadu, vlastností 

atď.
5. V prípade skupín s viacerými čiastkovými úlohami, ak je to možné, môžete buď priradiť úlohy „pozorovateľa“ ne-

hráčom (napr. robiť si poznámky o konkrétnom hráčovi), alebo priradiť rovnaké úlohy podskupinám účastníkov 
(napr. jeden účastník môže hrať člena mestského zastupiteľstva a podskupina štyroch alebo piatich účastníkov 
môže hrať zástupcov vlastníkov domov).

6. Počkajte niekoľko minút, kým sa účastníci pripravia na svoje úlohy.
7. Po 10 – 15 minútach ukončite hranie rolí.

Funkcia v kurze: Debrífing a diskusia o hraní rolí. Použite postrehy hráčov a poznámky pozorovateľov, aby ste viedli 
diskusie o materiáloch kurzu. Venujte osobitnú pozornosť konfliktom, nejednoznačnostiam atď.

7. Jednominútový referát

Časové požiadavky: 3 – 5 minút

Špeciálne vlastnosti: Jednominútový príspevok a nehodnotený kvíz, ktorý nasleduje, sú príkladmi nehodnotených 
písomných aktivít v triede. Tieto aktivity sú flexibilným spôsobom, ako získať úprimnú spätnú väzbu na materiál 
kurzu a váš štýl prezentácie. Jednominútový referát sa dá urobiť obzvlášť rýchlo a účastníkom ukazuje, že môžu 
písať rýchlo a spontánne, a zvyšuje všeobecnú schopnosť písania.

Postup:
1. Dajte výzvu na príspevok, ako napríklad „Aký bol najdôležitejší koncept tejto prednášky?“ alebo „V ktorom bode 

táto prednáška viazla?“
2. Dajte účastníkom jednu alebo dve minúty na premýšľanie o téme bez toho, aby niečo napísali.
3. Dajte účastníkom krátky čas (1 minútu?), aby napísali čo najviac.
4. Pozbierajte papiere (v závislosti od atmosféry v triede a typu použitých otázok môžete požiadať účastníkov, aby 

na ne uviedli svoje mená, ale vo všeobecnosti by tieto nehodnotené úlohy mali zostať anonymné, aby sa podporili 
odpovede na otázky).

Funkcia v kurze: Na konci prednášky zaraďte jednominútové práce na meranie porozumenia, poskytovanie všeobec-
nej praxe písania a motivovanie účastníkov, aby absorbovali a porozumeli materiálu kurzu. Zvážte použitie obsahu 
jednominútových prác na plánovanie obsahu nadchádzajúcich hodín: keď účastníci uvidia, že inštruktor odpovedá na 
ich obavy, zmätok a otázky na budúcich hodinách, budú motivovaní zúčastniť sa.

8. Nehodnotený kvíz

Časové požiadavky: 5 – 10 minút

Špeciálne vlastnosti: Nehodnotený kvíz povzbudzuje účastníkov, aby prednáškam venovali pozornosť, a to tak, že 
im predstavuje krátkodobý osobný vzdelávací cieľ. Dá sa to urobiť veľmi rýchlo a tiež vám poskytne zdroj úprimnej 
spätnej väzby na úrovni vedomostí účastníkov.
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Postup:
1. Napíšte otázky na tabuľu, alebo ich rozdajte vytlačené na stôl.
2. Dajte účastníkom päť až desať minút na odpoveď na prázdny list papiera (v závislosti od atmosféry v triede môže-

te kvíz ponechať v anonymite, požiadať účastníkov, aby uviedli svoje mená na papieroch, alebo sa opýtať priamo).
3. Jedna variácia: Pripravte si verzie s možnosťou výberu z viacerých odpovedí a každú z nich prezentujte a požia-

dajte o zdvihnutie ruky.
4. Ďalšia variácia: Pred zbieraním vyplnených kvízov (alebo namiesto toho) si ich účastníci navzájom vymieňajú 

a hodnotia na základe odpovedí, ktoré prezentujete. Toto hodnotenie má poskytnúť účastníkom včasnú spätnú 
väzbu, aby mohli posúdiť ich porozumenie.

Funkcia v kurze: Použite nehodnotené kvízy na začiatku prednášky na určenie úrovne vedomostí alebo na konci 
prednášky ako prehľad a stimul pre účastníkov, aby si uchovali informácie a porozumeli im. Prípadne použite nehod-
notený kvíz na konci prednášky, aby ste zistili, akí úspešní ste boli pri výučbe materiálu.

9. Brainstorming

Samotný brainstorming je súčasťou väčšieho procesu nazývaného „dizajnové myslenie“, čo je proces vývoja a zdo-
konaľovania „na pochopenie a  riešenie rýchlych zmien v  pro-
stredí používateľov“.10 Brainstorming je metóda, ktorú dizaj-
nérske tímy používajú na generovanie nápadov, aby riešili jasne 
definované problémy s  dizajnom. V  kontrolovaných podmien-
kach a  prostredí slobodného myslenia tímy pracujú na úlohe 
takými prostriedkami, ako sú otázky „Ako by sme mohli...?“. 
Prichádzajú so širokou škálou nápadov a vytvárajú medzi nimi 
prepojenia, aby našli potenciálne riešenia.

Aj keď tímy majú pravidlá a sprostredkovateľa, ktorý ich udrží 
na správnej ceste, môžu voľne používať out-of-the-box a  la-
terálne myslenie na hľadanie najefektívnejších riešení akého-
koľvek problému s dizajnom. Prostredníctvom brainstormingu 
môžu prijať obrovské množstvo prístupov – čím viac, tým lepšie 
– namiesto toho, aby len skúmali konvenčné prostriedky a na-
rážali na súvisiace prekážky. Keď s  tými pracujú v  atmosfére 
bez úsudku, aby našli skutočné rozmery problému, je pravde-
podobnejšie, že prinesú hrubé odpovede, ktoré neskôr zdoko-
nalia do možných riešení.
V kontexte obehového hospodárstva môže byť brainstorming prínosný pre zamyslenie sa nad výzvami, ktoré pred-
stavuje lineárny model, a nad možnými riešeniami. To môže byť kľúčom k podpore tvorivosti a inovatívnemu rozvoju 
podnikateľských nápadov a riešení, ktoré sa zaoberajú hospodárskymi cieľmi, sociálnymi hodnotami a environmen-
tálnymi prínosmi súčasne.

 
Túto metódu je možné vykonať buď tvárou v tvár, alebo počas online workshopov. Jedinou výzvou bude prispôsobe-

10  https://www.interaction-design.org/literature/topics/brainstorming 

https://www.interaction-design.org/literature/topics/brainstorming
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nie formátu a načasovania konkrétnym podmienkam organizovaného podujatia. Môže sa zdať, že brainstormingu 
chýbajú obmedzenia, ale každý musí dodržiavať osem pravidiel a mať niekoho, kto koná ako facilitátor:11

I. Nastavte časový limit – v závislosti od zložitosti problému je 15 – 60 minút štandardom.
II. Začnite cieľovým problémom/stručným prehľadom – zástupcovia by mali pristupovať k tejto ostro definovanej 

otázke, plánu alebo cieľu a zostať pri téme.
III. Zdržte sa úsudku/kritiky – nikto by nemal byť negatívne nastavený (ani prostredníctvom reči tela) k žiadnej myš-

lienke.
IV. Povzbudzujte čudné nápady – okrem zákazu vražedných fráz, ako je „príliš drahé“, nechajte brány otvorené, aby 

sa každý cítil slobodne a rozmazal nápady (za predpokladu, že sa viažu k téme).
V. Zamerajte sa na kvantitu – pamätajte, že „kvantita plodí kvalitu“. Proces preosievania a triedenia prichádza ne-

skôr.
VI. Stavajte na nápadoch iných – je to proces združovania, v  ktorom členovia rozširujú svoje predstavy o  nápady 

iných a dosahujú nové poznatky, čo umožňuje, aby tieto nápady spustili ich vlastné. Povedzte „a“ namiesto toho, 
aby ste odrádzali s „ale“, a tak dostanete nápady bližšie k problému.

VII. Zostaňte vizuálni – diagramy a samolepiace bloky slúžia na oživenie nápadov a pomáhajú ostatným vidieť veci 
rôznymi spôsobmi.

VIII. Dovoľte jednu konverzáciu po druhej – na dosiahnutie konkrétnych výsledkov je nevyhnutné držať sa týmto spô-
sobom a prejavovať úctu k nápadom všetkých.

10. Rozprávanie príbehov („Storytelling“)

Rozprávanie príbehov je akcia, ale aj nástroj, ktorý možno v procese použiť ako prostriedok na realizáciu cieľa. Pro-
stredníctvom rozprávania príbehov je možné akciu alebo cieľ vysvetliť podľa potreby a  demonštrovať. Informuje 
poslucháčov o histórii, povahe a realite konkrétnej problematiky a buduje vzťah medzi poslucháčmi a rozprávačmi. 
Prostredníctvom rozprávania príbehov je možné vytvoriť solidárne, emocionálne puto, ktoré uvedie poslucháčov do 
problému. Rozprávanie príbehov spája ľudí s projektmi a pohybuje sa po oboch cieľoch.12

Aj keď to nemusí byť vnímané ako jediné alebo najúčinnejšie riešenie, rozprávanie príbehov možno chápať ako ná-
stroj, ktorý buduje spojenie v mysliach a srdciach poslucháčov a presviedča ich, aby sa pustili do práce na dosiahnutí 
cieľa. Rozprávanie príbehov buduje hmatateľné spojenie medzi ľuďmi, projektmi a cieľmi a spája ich v snahe o niečo 
lepšie.

Rozprávanie príbehov sa zameriava na ľudí. Prichádza k nim v ich prostredí a hovorí s nimi priamo. Emocionálne ich 
zapája do projektu a robí z konečného cieľa svoj cieľ. Aj keď stoja projekty samostatne, sú podporované rozprávaním 
príbehov. Ich účel je zachytený rozprávaním príbehov a zobrazený širšiemu publiku. Každý príbeh má svoj koniec – to 
je cieľ. Storytelling pripomína publiku tento cieľ a zachováva odhodlanie tento cieľ dosiahnuť.

 

11  https://public-media.interaction-design.org/pdf/Brainstorm.pdf 
12  https://www.pmi.org/learning/library/storytelling-project-managers-six-core-elements-6877 

https://public-media.interaction-design.org/pdf/Brainstorm.pdf
https://www.pmi.org/learning/library/storytelling-project-managers-six-core-elements-6877
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Postup:
1. Poznajte svoje publikum: je to rozhodujúce pre určenie toho, aký dlhý by mal byť príbeh a aký jazyk by ste mali 

používať. 
2. Nechajte ich, aby sa o vás zaujímali: ujasnite si, prečo by sa vaše publikum malo zaujímať o váš príbeh a prečo je 

to pre neho relevantné. Nechajte ich starať sa, či už emocionálne, intelektuálne alebo esteticky. Tip: Napíšte ho na 
samolepiace bloky a nalepte si ho na stôl, aby ste svojmu škriatkovi pripomenuli, prečo je tento príbeh dôležitý. 

3. Nastavte scénu: zapojte zmysly publika. Nastavte scénu a poskytnite svojmu publiku kontext príbehu.
4. Pracujte kreatívne s chronológiou: môžete si vybrať, ako chcete rozprávať svoj príbeh (napr. začať priamo in me-

dias res na konci príbehu atď.).
5. Poznajte svoju údernú líniu: Aký je účel rozprávania príbehu? Buďte kreatívni, ale nezabudnite ho vždy urobiť rele-

vantným a zaujímavým.
6. Zaujmite svoje publikum: použite otázky na 

zapojenie publika a stieranie hranice medzi 
ním a vaším príbehom. 

7. Používajte napätie: buďte popisní, expresív-
ni a nechajte sa uniesť pri rozprávaní vrchol-
ných momentov vášho príbehu. 

8. Zakončite veľkým finále: každý príbeh by 
mal mať záver. Môžete však odísť s  „veľ-
kou otázkou“, aby ste znovu získali napätie 
a pocit úcty. 

9. Nenechajte sa obmedzovať slovami: použí-
vajte rôzne podklady, ako sú obrázky, videá, 
hashtagy atď. 

10. Užite si tento proces: mali by ste si tiež vy-
chutnať prežívanie zážitku vo svojich príbe-
hoch.
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Poznámka: Môžete napríklad použiť príbeh Ellen MacArthur na prezentáciu konceptu obehového hospodárstva a od-
tiaľ začať konverzáciu:

„V roku 2005 sa Ellen MacArthur stala najrýchlejšou sólovou námorníčkou, ktorá oboplávala svet. O päť rokov neskôr 
založila nadáciu vo svojom mene, aby urýchlila prechod na obehové hospodárstvo. Jej loď bola jej svetom a jej prežitie 
úplne záviselo od obmedzeného jedla, paliva a ďalších zásob, ktoré si so sebou priniesla. Uvedomila si, že naša globál-
na ekonomika nie je iná – úplne sa spolieha na obmedzené zdroje, ktoré vyťažíme, použijeme a potom zlikvidujeme. 
Keď sa vrátila, začala novú cestu učenia sa, aby pochopila, ako funguje naša ekonomika. Uvedomila si, že riešenia 
našich najväčších problémov nespočívajú len v spôsobe, akým vyrábame energiu, ale aj v spôsobe, akým používame 
materiály. Všetko, čo používame, je v obmedzenom množstve, od drahých kovov v našich počítačoch a telefónoch až 
po piesok v cemente používanom na výrobu budov. Zistila, že lineárny systém, v ktorom žijeme, je zásadne chybný. 
Pýtala sa sama seba, ako by vyzerala úspešná ekonomika, ktorá veci využíva namiesto toho, aby ich vyčerpávala.“13

11. Diskusná os

Jednou z účinných metód na pochopenie úrovne pripravenosti a zázemia publika je práca s diskusnou osou. Táto 
aktivita sa má vykonávať offline a dobre slúži v úvodnej časti kurzu, tiež by mohla byť vnímaná ako ľadoborec pre 
skupinu. 
Nastavte jednu stranu priestoru tak, aby bola rozdelená na 0 %, 25 %, 50 %, 75 % a 100 %. Budú symbolizovať úroveň, 
do akej by účastníci súhlasili s nasledujúcim vyhlásením. Poskytnite im krátky zoznam výrokov, ktoré súvisia s mate-
riálom kurzu, a požiadajte ich, aby kráčali smerom k číslu, ktoré považujú za najpresnejšiu odpoveď. 
 
Príklady výrokov: 
• Plasty by sa mohli recyklovať donekonečna. 
• Obehové hospodárstvo môže ponúknuť riešenie klimatickej krízy. 
• Kritériá obehového hospodárstva som už zaviedol do procesu obstarávania vo svojej práci. 
• Je ťažké zlúčiť kritériá obehového hospodárstva a sociálnej zodpovednosti do verejnej zákazky.
 
Povzbudzujte diskusiu po každej otázke tým, že sa konkrétneho účastníka opýtate, prečo si vybral konkrétnu od-
poveď. 

B. ONLINE NÁSTROJE

Nezabudnite, že účastníci musia pred webinárom dostať kompletné pokyny, ako používať všetky nástroje na vašej 
platforme.

1. Brainstorming na online platforme

Na brainstorming v malých skupinách môžete použiť klasické online nástroje. Pre väčšie skupiny je lepšie použiť 
oddelené miestnosti (tzv. „breakout rooms“), kde je možné väčšiu skupinu rozdeliť do malých skupín a diskutovať 
o určitých témach v menšom kruhu.

13  https://ellenmacarthurfoundation.org/about-us/ellens-story 

https://ellenmacarthurfoundation.org/about-us/ellens-story
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Brainstorming na online platforme musí organizovať a moderovať jedna osoba, ktorá bude klásť skupinové otázky 
alebo koordinovať otázky účastníkov. 

2. Používanie oddelených miestností

Pre väčšie skupiny je lepšie ich rozdeliť do menších skupín a použiť oddelené miestnosti. Pre každú miestnosť defi-
nujte tému a opýtajte sa účastníkov, ktorej skupiny sa chcú zúčastniť. 

Digitálne interaktívne nástroje:
MURAL
PADLET 
JAMBOARD
MIRO
KONCEPČNÁ TABUĽA conceptboard.com 
ONLINE PRIESKUMY ZDARMA: freeonlinesurveys.com
SURVEY MONKEY: www.surveymonkey.com 
MENIMETER
SLIDO

Vizualizácia: Word cloudy
Word cloudy sú vizuálnou reprezentáciou frekvencie slov v danom texte. Často sa používajú na vizualizáciu frek-
vencie slov vo veľkých textových dokumentoch kvantitatívnych výskumných údajov, verejných prejavov a značiek 
webových stránok. Word cloud je možné použiť na vizualizáciu výsledkov brainstormingu, ktorý nie je taký štruktú-
rovaný. Môžete použiť tieto aplikácie od tvorcov cloudov:

www.wordclouds.com
https://wordart.com
www.edwordle.net
www.tagxedo.com
http://wordcloudmaker.com

C. OSOBNÁ ÚČASŤ A ONLINE VÝUČBA

1. Videá

Časové požiadavky: 5 – 10 minút

Popis: Video je dobrou možnosťou, ako udržať publikum vtiahnuté do prednášky, ale nemalo by byť príliš dlhé. Odpo-
rúča sa mať pripravené dve-tri krátke videá namiesto jedného dlhého. Ak nie je v jazyku publika, malo by mať titulky 
alebo publikum musí byť vopred informované. 

2. Ganttov diagram

Ganttov diagram sa veľmi často používa v projektovom manažmente – jeho účelom je vizualizovať časovú postup-
nosť krokov a ľudí, ktorí ich majú na starosti. Môžete ho tiež vytvoriť pomocou jednoduchej excelovej tabuľky, kde 

https://www.mural.co/
https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/
https://miro.com/education-whiteboard/
https://conceptboard.com/
https://freeonlinesurveys.com/
http://www.surveymonkey.com
https://www.mentimeter.com/
http://www.sli.do/
https://www.wordclouds.com
https://wordart.com
http://www.edwordle.net
http://www.tagxedo.com
http://www.tagxedo.com
http://wordcloudmaker.com
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vyfarbíte konkrétne políčka. Ganttov diagram je užitočný spôsob, ako ukázať, aká práca je naplánovaná na konkrét-
ne dni. Pomáha projektovým manažérom a členom tímu zobraziť dátumy začatia, dátumy ukončenia a míľniky plánu 
projektu v jednom jednoduchom skladanom pruhovom grafe.14

Príprava procesu obstarávania a samotný proces si vyžadujú veľa času. Ak sa chcete vyhnúť vynechaniu akýchkoľ-
vek dôležitých krokov (najmä ak potrebujete viac času na výskum a prípravu), Ganttov diagram je skvelým nástro-
jom na plánovanie celého procesu. 

Možností použitia Ganttovho diagramu, ako je vidieť podľa veľkého počtu tímov a rolí, je veľa. Tu je len niekoľko z nich:

• Plánovanie a rozvrhovanie projektov
• Plánovanie a rozvrhovanie úloh
• Plánovanie a rozvrhovanie úloh vo viacerých projektoch
• Zobrazenie úloh v priebehu času
• Plánovanie v šprintoch
• Tímová spolupráca
• Správa zdrojov
• Plánovanie práce tímov
• Určenie plánovaných a skutočných časových osí projektu
K dispozícii je veľké množstvo online nástrojov, kde nie je potrebné vytvárať danú tabuľku: TeamGantt, GanttPRO, 
Tom’s Planner Easy Project15, alebo môžete vytvoriť jednoduchý Ganttov graf v programe Excel. 

3. Prezentácia

Zlá prezentácia môže pokaziť celú prednášku napriek vášmu úsiliu a  zaujímavej téme. Tu je niekoľko tipov16, ako 
zefektívniť prezentáciu:

• Ukážte svoju vášeň a spojte sa s publikom – buďte nadšení a úprimní.
• Zamerajte sa na potreby svojho publika – uľahčite mu pochopenie a reagovanie.
• Zachovajte jednoduchosť – zamerajte sa na základné posolstvá.
• Usmievajte sa a nadviažte očný kontakt.
• Začnite silne, začiatok je rozhodujúci – upútajte ich pozornosť obrázkom alebo snímkou.
• Rozprávajte príbehy – pomáhajú nám v pozornosti a tiež pamätať si veci. Ak môžete vo svojej prezentácii použiť 

príbehy, vaše publikum sa s väčšou pravdepodobnosťou zapojí a potom si zapamätá vaše body.
• Používajte svoje telo – približne 3/4 komunikácie sú neverbálne. Vaše gestá by mali byť otvorené a sebavedomé, 

prirodzene sa pohybujte po javisku.
• Uvoľnite sa a dýchajte.

14  https://www.projectmanager.com/gantt-chart 
15  https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2021/04/Priloha-c.-1-Facilitacne-techniky.pdf 
16  https://www.skillsyouneed.com/present/presentation-tips.html; ďalšie tipy: https://www.cbs.de/en/blog/15-effective-presentation-

tips-to-improve-presentation-skills/ 

https://www.projectmanager.com/gantt-chart
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2021/04/Priloha-c.-1-Facilitacne-techniky.pdf
https://www.skillsyouneed.com/present/presentation-tips.html
https://www.cbs.de/en/blog/15-effective-presentation-tips-to-improve-presentation-skills/
https://www.cbs.de/en/blog/15-effective-presentation-tips-to-improve-presentation-skills/
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4. Opačná trieda

Účastníci sa pripravujú na nadchádzajúcu hodinu preštudovaním vopred pripraveného materiálu. Tá potom prebieha 
prostredníctvom rozhovorov, cvičení na riešenie problémov, skupinových diskusií, kvízov atď. pod vedením učiteľa.

Jednou z hlavných techník v opačných učebniach sú vopred nachystané študijné materiály. Môžete buď nahrať svoje 
vlastné, alebo ak je to možné, pustiť aj videá svojho kolegu. Tieto videá môžete zdieľať i pomocou širšej platformy, 
ako je napríklad YouTube, aby k nim mala jednoduchší prístup väčšia základňa účastníkov.

5. Technika samoštúdia

Lektori môžu účastníkom zadať témy, ktoré si majú naštudovať sami. Tak môžu skúmať tieto témy vlastnými prefe-
rovanými spôsobmi podľa oblastí ich záujmu. Tento typ vyučovacej techniky pomôže každému účastníkovi priniesť 
inú a novú perspektívu a zároveň pochopiť tému alebo koncept.

Zároveň tak účastníci vynaložia viac úsilia nielen na pochopenie témy, ale aj na jej vysvetlenie ostatným vlastnými 
slovami. Samoštúdium umožní účastníkom nájsť spôsoby, ako sa naučiť nové koncepty spôsobmi, ktoré ich zaujíma-
jú, a tiež pomôže vzbudiť ich záujem aj o tie najzložitejšie témy.

6. Rozbor prípadových štúdií/článkov 
 
Analýza konkrétnej prípadovej štúdie alebo článku slúži ako životaschopná metóda na prehĺbenie poznatkov o praxi 
cirkulárneho obstarávania. Účastníci sa môžu zamerať na úspešné prípady zo zahraničia vybrané lektorom alebo si 
môžu sami nájsť zaujímavé prípady. 

Pri tejto aktivite budú účastníci pracovať buď jednotlivo, alebo s partnerom na analýze a pitve poskytnutého článku. 
Po prečítaní krátkeho článku pripravia poznámky/krátke prezentácie. Poskytnite publiku primeraný čas (minimálne 
15 minút) na dokončenie čítania či prezentácie. 
Keď všetci dokončia svoje poznámky, otvorte diskusiu a  odpovedzte na otázky ako skupina. Otázky by sa mohli 
zamerať na vybrané aspekty cirkulárnej ekonomiky, obmedzenia obstarávania alebo získané poznatky. Zdôraznite 
poslednú otázku: „Aké riešenie by ste navrhli?“ Ako skupina vymyslite zoznam niekoľkých riešení pre dané problémy. 
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7. Skupinová práca zameraná na pochopenie aplikácie obehového hospodárstva je špecifická pre jednotlivé od-
vetvia

Začínajúce publikum, ktoré nemusí mať nevyhnutne skúsenosti s témami súvisiacimi s obehovým hospodárstvom, 
sa možno bude musieť zamerať na hlbšie pochopenie toho, čo znamená aplikácia CE v konkrétnych odvetviach hos-
podárstva. 
 
Preto sa odporúča, aby ste sa v úvodných prednáškach v rámci témy zamerali na aktivity, kde by publikum aktívne 
vyhľadávalo príklady implementácie CE a proaktívne sa učilo o osvedčených postupoch s vlastným výskumom. 

Rozdeľte účastníkov do skupín tak, aby pokrývali nasledujúce sektory: zdravotníctvo, materiály, spotrebné svorky, 
spotrebiteľské služby, verejné služby, energetika, logistika, financie a technológie (zoznam je orientačný, tréner ho 
prispôsobuje účelom prednášky). Nechajte skupiny preskúmať nasledujúce body v ich pridelenom sektore. Koneč-
ným výsledkom bude prezentácia ich zistení zvyšku skupiny. 
• Poskytnite prehľad o pridelenom sektore vrátane (ale nie výlučne) opisu odvetví, ktoré patria do sektora, kľúčo-

vých hráčov, finančných metrík atď. 
• Opíšte trendy a novinky uplatniteľné na daný sektor. 
• Preskúmajte všetky hnutia za udržateľnosť v tomto odvetví a to, ako spotrebitelia a výrobcovia prispievajú ku 

každému odvetviu. 
• Ponúknite rezolúciu o tom, ako by toto odvetvie mohlo byť viac cirkulárne.
• Vytvárajte diskusné otázky a aktívne uľahčujte diskusiu, zabezpečte, aby všetci účastníci boli jej súčasťou.

8. Skupinová práca „Jigsaw“

Ďalšou zaujímavou metódou organizovania skupinovej práce, posilňovania porozumenia učebného materiálu a pod-
pory vzájomného učenia sa v skupine je zostavenie puzzle alebo skladačky.

Metóda je vhodná pre prípadové štúdie a články zamerané na jeden konkrétny problém. Učebný materiál by mal byť 
rozdelený do niekoľkých logických blokov, ktoré budú poskytnuté každej skupine účastníkov na analýzu. V našom 
prípade by to mohol byť proces obstarávania alebo konkrétna prípadová štúdia. Táto metóda platí pre dlhšie typy 
učebných materiálov, ktoré by boli náročné z hľadiska času, ak by boli poskytnuté iba jednému účastníkovi. 

Modul by sa mohol začať rýchlym predstavením problému a rámcovou otázkou, ktorá by slúžila ako usmernenie pre 
účastníkov: „Ako môže verejné obstarávanie prispieť k zvýšeniu úrovne recyklácie textilu na vnútroštátnej úrovni?“ 
Lektor požiada účastníkov, aby mali túto otázku na pamäti pri prechode na aktivitu. Odtiaľto bude lektor prezentovať 
aktivitu „Skladačka“. 

Lektor rozdelí prípadovú štúdiu na niekoľko častí (napríklad štyri) a priradí ich každej skupine účastníkov. Navrhu-
jeme rozdeliť tému do blokov pomocou jedného rámca, ako je stav vecí, definovanie problému, definovanie riešení 
a získané poznatky. Potom sa spustí skupinová práca. 
 
Časť 1: 
(15 minút vrátane skupinovej organizácie a pohybu po triede) 
Publikum je rozdelené do štyroch skupín. Každej skupine je pridelená časť článku alebo prípadová štúdia na čítanie 
a diskusiu medzi členmi skupiny. Každý jednotlivec má za úlohu stať sa „expertom“ v sekcii pridelenej jeho skupine. 
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Skupiny by sa mali sústrediť len na svoju sekciu, aby sa minimalizovali nejasnosti a zlepšilo podrobné porozu-
menie. 
 
Časť 2: 
(15 minút vrátane skupinovej organizácie a pohybu po triede) 
Vytvárajú sa nové skupiny pozostávajúce aspoň z jedného odborníka z každej pridelenej časti článku v časti 1. V časti 
2 účastníci využijú svoje postavenie experta na to, aby sa podelili o najimpozantnejšie aspekty svojich príslušných 
článkov. Po zdieľaní dôležitých aspektov členovia skupiny určia celkové dôsledky príspevku. 

Zvyšných 15 minút modulu využije lektor na vedenie debrífingovej diskusie. Témy diskusie môžu pochádzať zo záve-
rečných kapitol príspevku. Cieľom je sokratovsky nasmerovať účastníkov k určitému záveru súvisiacemu s materi-
álom kurzu.

9. Diskusia o Sokratovom kruhu (interaktívna aktivita)
 
1) Rozdeľte publikum do štyroch skupín. Každá skupina bude požiadaná, aby prišla s jedným spôsobom, ako zlepšiť 
súčasnú prax vo verejnom obstarávaní (alebo čokoľvek iné súvisiace s danou prednáškou). 
 
2) Každá skupina bude mať 10 minút na brainstorming počas procesu idealizácie (v skratke to môže zahŕňať písom-
ný popis či zoznam funkcií, ktoré by mali byť zahrnuté do ich riešenia, alebo vytiahnutý náčrt toho, ako by ich riešenie 
mohlo vyzerať). Na konci každá skupina za 3 minúty predstaví svoje riešenie. 
 
3) Potom čo každá skupina predstaví svoje riešenie, budú medzi sebou diskutovať o výhodách a nevýhodách, ktoré 
vnímajú v návrhu každej skupiny – takmer ako keby sa snažili presvedčiť vládu o tom, ktoré riešenie je najlepšie na 
implementáciu v ich krajine. Táto rozprava by mala trvať približne 15 minút. 

IV: AKO PRACOVAŤ S ÚČASTNÍKMI

Návrhy, čo by lektor nemal vynechať pri prezentácii témy obehového hospodárstva, cirkulárneho verejného obsta-
rávania/nákupov a udržateľnej spotreby vo všeobecnosti:
 
1. Definovanie publika, pochopenie potrieb publika, zmena hlavných bodov
 
V prvom rade by lektor obehového hospodárstva mal byť schopný osloviť svoje publikum na základe cieľovej skupiny, 
s ktorou pracuje, a flexibilne upravovať ústredné body príbehu – či už poslucháči reprezentujú verejnú správu, alebo 
zastupujú podnikateľskú komunitu. Lektor by sa mal zamerať predovšetkým na presné posúdenie potrieb svojho 
publika a pokúsiť sa mu prispôsobiť kľúčové posolstvo. Niekedy však musí byť náročné aplikovať tento prístup na 
rôznorodú skupinu poslucháčov, aj keď je medzi nimi žiaduce nájsť spoločnú reč. 
 
2. Súdržné rozprávanie príbehov 

Obehové hospodárstvo je skutočne rozsiahla a zložitá téma a je ľahké sa v príbehu stratiť. Lektor by sa mal zamerať 
na celistvosť, prezentovať obehové hospodárstvo a jeho praktický dopad na obstarávanie ako príbeh s jasným prie-
behom. Takýto priebeh by mal pozostávať z jasného posolstva, jeho základ spočíva na začiatku prednášky a ďalšie 
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jeho bloky sú vzájomne prepojené a pridávajú k nemu ďalšie podrobnosti. Jedným z typických príkladov zo začiatku 
výučby obehového obstarávania je, keď divákom poskytnete globálny kontext megatrendov drasticky ovplyvňujú-
cich životné prostredie. Tréner môže začať s globálnou materiálovou stopou a potom sa zamerať na spotrebu ce-
mentu a betónu a ich negatívne vplyvy na lineárnu ekonomiku. Neskôr školiteľ predstaví publiku princípy obehového 
hospodárstva v stavebníctve, potom sa zameria na príležitosti, aké predstavuje recyklovaný betón, a zakončí príklad 
najlepšími prípadmi obehového obstarávania v stavebníctve. 
 
3. Obehové hospodárstvo je inšpiratívne a hrá sa s kontrastmi 
 
Jedným z najsilnejších a najpútavejších prvkov obehového hospodárstva je jeho schopnosť spojiť sa so širším pub-
likom prostredníctvom jednoduchých príkladov, ktoré oslovujú zdravý rozum verejnosti. „Odpad ako zdroj“ by sa 
mohol prezentovať prostredníctvom príkladov, ktoré sú založené na osi „nezmeneného prístupu/dobrej obehovej 
praxe“. Publikum dobre reaguje, keď sa predstaví problém „biologický odpad sa masívne skládkuje, produkuje skle-
níkové plyny a predstavuje premárnenú príležitosť“ vs. „verejná spoločnosť obstaráva svoju verejnú dopravu s dôra-
zom na používanie biometánu ako paliva, čím pristupuje k problému biologického odpadu a stimuluje dopyt po jeho 
správnom zneškodnení na bioplynových staniciach“.
 
4. Nebuďte prehnane optimistickí 
 
Pohybovať sa vo vodách súčasných environmentálnych problémov vrátane klimatickej krízy a nadmernej spotreby 
materiálu je pre lektora náročným dobrodružstvom. Medzi odborníkmi v oblasti obehového hospodárstva je bežná 
situácia, keď v snahe inšpirovať publikum, ktoré by mohlo byť skeptické voči akýmkoľvek environmentálnym té-
mam, vynechajú negatívne časti a riziká spojené s CE. 

CE však nie je striebornou guľkou pre žiadny environmentálny problém, preto by sa mal klásť dôraz na hranice kon-
ceptu a zároveň treba inšpirovať publikum ku kritickému mysleniu a ďalším činom v ich praxi. To by sa dalo dosiahnuť 
tým, že lektor je v tejto oblasti autentický, prezentuje riešenia také, aké sú, ale zároveň zachováva nadľahčenosť 
a ľahkosť v tóne prezentácie. 
 
Tón prezentácie je pre lektora kľúčom k tomu, ako dosiahnuť požadovaný efekt pre svoje publikum – environmentál-
ne uvedomelé a obehové obstarávanie nie je stimulované tým, že by bol extrémne optimistický v oblasti CE (profe-
sionál by potom čelil problémom počas svojej praxe, nebol by si vedomý – a preto by mohol zanedbávať koncept ako 
celok) alebo extrémne negatívny – čo by mohlo viesť k paralyzovaniu akcie. 
 
5. Buďte autentickí a dôveryhodní
 
Aby mohol lektor preniesť svoje skúsenosti do obstarávacej praxe, mal by sa usilovať o to, aby boli príklady účastní-
kom blízke, a mal by im poskytnúť také, ktoré sú špeciálne vybrané pre ich cieľovú skupinu. Lektori by mali zabezpe-
čiť, aby publikum chápalo politický, hospodársky, sociálny a právny kontext, v ktorom sa vyskytujú príklady osvedče-
ných postupov. Uveďte spoľahlivé príklady a prípady, aby poslucháčov povzbudili a mali by pocit, že to dokážu aj oni. 
 
6. Dajte priestor publiku 
 
Frontálne prednášky sú metódou, ktorá povzbudzuje učiteľov a ich publikum. Pri prednášaní o cirkulárnom obstará-
vaní a udržateľnej spotrebe sa uistite, že dávate divákom dostatok priestoru na ich otázky, zároveň sa odporúča po- 
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užívať interaktívne vyučovacie metódy na ďalšiu komunikáciu s poslucháčmi a zabezpečenie porozumenia mate- 
riálu. Spolupráca s publikom – ako transformácia ich špecifických otázok súvisiacich s obstarávaním do prípadovej 
štúdie pre celú skupinu – pomôže priamo preniesť teoretické poznatky do praxe. Skupinový brainstorming môže 
priniesť odpovede na jednotlivé problémy, čo vedie k vytvoreniu praktických výstupov, ktoré si účastníci z kurzu 
odnesú. 
 
7. Prijmite partnerské učenie a spoluprácu 
 
Podľa predchádzajúceho princípu sú spoločné postupy účastníkov, ktoré sú relevantné pre učebné materiály, jed-
ným z najlepších spôsobov, ako posilniť proces učenia. Zdieľanie úspešných príbehov alebo neúspechov a kolektívne 
rokovania o nich organizované vo forme krátkych praktických blokov by mohli viesť k rýchlejšiemu a efektívnejšie-
mu učeniu a z našich skúseností k možnosti budúcej spolupráce. Je dôležité pochopiť, že keď vaše publikum nie je na 
začiatočníckej úrovni v oblasti obehového obstarávania, mnohokrát by malo potenciál výrazne zlepšiť vašu výučbu. 
Jedným z výsledkov, o ktorom sa často nehovorí, je, že takéto vzdelávacie podujatie môže slúžiť ako platforma, kde 
sa odborníci stretávajú a prípadne môžu v budúcnosti spoločne spolupracovať na obehových projektoch. Vytváranie 
sietí a zapojenie zainteresovaných strán je jedným z najdôležitejších stavebných prvkov obehového hospodárstva 
ako takého.

V. INŠTRUKCIE

Pri organizovaní akejkoľvek udalosti je jednou z najdôležitejších vecí jednoznačne príprava. Okrem odbornej prípravy 
je dôležitá aj tá technická. Neoddeliteľnou súčasťou úspešného podujatia je, samozrejme, jeho propagácia. 

1. Vyberte si metódu podujatia (online, offline, hybrid)
Spôsob, akým bude vaše podujatie prebiehať, je kľúčom k nastaveniu ďalších postupov. V prípade prezenčnej formy 
budete potrebovať priestor, kde sa bude podujatie konať. V prípade jednoduchej online udalosti môžete mať podu-
jatie vo vašej kancelárii alebo z iného priestoru, kde sa nachádzate a máte dobré online pripojenie. Ak sa rozhodnete 
usporiadať online podujatie, vyberte si z  rôznych možností aplikácie, ktoré sa ľahko používajú a  nie sú technicky 
náročné. 

V prípade hybridnej formy udalosti sa uistite, že máte streamovaciu technológiu, ako aj personál, ktorý túto formu 
udalosti dokáže zabezpečiť. 

2. Určte dĺžku podujatia (krátke – 2 hodiny, stredné – 4 hodiny, alebo celý deň) a predbežný dátum 
Rozhodnite sa, ako dlho má podujatie trvať. V prípade webinára alebo diskusie to môže byť krátke 1- až 2-hodinové 
podujatie. Ak chcete pracovať s účastníkmi v skupinách alebo ísť v rámci témy hlbšie – vyberte si stredne dlhé po- 
dujatie. Ak si myslíte, že téma vyžaduje prezentáciu všeobecných informácií, príkladov dobrej praxe a prácu s účast-
níkmi – vyberte si celodenné podujatie, kde budete uplatňovať rôzne metódy práce s publikom (prednášky, cieľové 
skupiny, facilitáciu atď.) 

3. Urobte dramaturgiu podujatia pomocou otázok:
• Aká je téma podujatia?
• Na akú otázku má podujatie odpovedať?
• Aké informácie má priniesť?
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• Koho chcem osloviť (kto je publikum)?
• Akú úroveň podujatia organizujem (chcem pozvať politikov, odborníkov, chcem predstaviť dobré príklady z praxe 

atď.)?
• Kto sú autority v tejto oblasti – komu zavolám, aby vystúpil ako hlavný rečník alebo ako hosť?

Po zodpovedaní otázok si pripravte scenár podujatia a podrobné kroky (pre väčšie podujatie môžete použiť aj Gant-
tov diagram). 

4. Vytvorte si kontrolný zoznam všetkého, čo potrebujete pred prednáškou
Pri rozhodovaní o formáte prednášky musíte vopred premýšľať o každom potrebnom nástroji, ktorý používate, či už 
by išlo o online, offline alebo hybridné podujatie. Vytvorte si kontrolný zoznam nástrojov, ktoré by ste si priniesli na 
offline podujatie (napr. flipchart, menovky, voda a poháre atď.), alebo sortiment nástrojov, ktoré by ste potrebovali 
na online prednášku (napr. Mentimeter, Padlet atď.). Príprava tohto zoznamu ide ruka v ruke s prípravou dramaturgie 
udalostí – zamyslite sa nad každou fázou plánu a nástrojmi, ktoré by ste potrebovali pripraviť, priraďte za ňu zodpo-
vednosť a nechajte primeraný časový úsek na samotnú prípravu.

5. Oslovte rečníkov a komunikujte s nimi o dĺžke, obsahu a formáte podujatia
Keď sa rozhodnete, kto budú vaši rečníci na podujatí, oslovte ich v dostatočnom predstihu (najmenej mesiac ale-
bo dva pred podujatím). Pošlite im krátku anotáciu o podujatí s informáciami o termíne, mieste a formáte. Presne 
popíšte ich úlohu, rozsah a výstup, ktorý od nich očakávate. Pred podujatím si prečítajte prezentácie, aby nedošlo 
k duplicite informácií. 

6. Vytvorte pozvánku a registračný formulár na podujatie
Vytvorte pozvánku na udalosť, ktorú pošlete e-mailom (ak je skupina konkrétna a svojich účastníkov už poznáte), 
alebo vytvorte udalosť na sociálnych sieťach. Uistite sa, že ste zverejnili tiež registráciu na podujatie. Vytvorte jed-
noduchý registračný formulár, ktorý vám pomôže zistiť, koľko účastníkov sa zaregistrovalo, odkiaľ prichádzajú, na čo 
sa zameriavajú alebo aké sú ich očakávania a prečo sa o podujatie zaujímajú.

7. Očakávania poslucháčov
Pracujete s novým publikom? Zhromažďovanie informácií o vzdelávacom podujatí vopred by zvýšilo kvalitu výučby. 
Niektorí lektori to robia na začiatku vyučovacieho bloku tak, že kladú priamu otázku a odkazujú na ňu na konci pred-
nášky. Je však možné posunúť sa o krok ďalej a nejaký čas vopred sa môžete opýtať svojho publika na jeho očakáva-
nia od prednášky a prispôsobiť učebný materiál jeho potrebám.
 
8. Nebojte sa domácich úloh
Aj keď vaše publikum chodilo na strednú školu už dávno, príprava domácich úloh by pre nich mohla byť užitočná pri 
výučbe zložitých tém a ušetrí veľa času na mieste. Venujte primerané množstvo času práve vytvoreniu alebo zberu 
materiálov, čo chcete poslať vopred, na základe výberu vyučovacích metód a cieľa vzdelávacej jednotky.

Zaslaním príslušných materiálov a  prípadových štúdií pred prednáškou môžete ušetriť čas na hĺbkové diskusie 
a skupinovú prácu. Snažte sa vyhnúť zložitým a ťažkým domácim úlohám, aby ste neskončili v situácii, keď je veľká 
časť vzdelávacieho podujatia založená na úlohách, ktoré mali byť pripravené vopred – vždy by sa našlo pár ľudí, ktorí 
by si ich nespravili. Dajte publiku primerané množstvo času na prípravu.
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9. Vytvorte tlačovú správu a pozvánku na sociálnych sieťach a v rôznych médiách
Vytvorte jednostranovú tlačovú správu s najdôležitejšími informáciami o vašom podujatí: dátum, miesto, cieľ tohto 
podujatia a hlavní rečníci. Tlačovú správu posielajte rôznym médiám: tlačovým agentúram, médiám, ktoré sú za-
merané na obehové hospodárstvo alebo témy s tým súvisiace. Uverejnite tlačovú správu na svojej webovej stránke 
a sociálnych sieťach s niekoľkými komentármi, ktoré prilákajú publikum. 

10. Pre online udalosti a hybridné udalosti si zabezpečte technickú podporu v dostatočnom predstihu

Nenechávajte to na poslednú chvíľu a vyskúšajte pripojenia a rôzne funkcie aplikácie, ktorú ste si vybrali. Venujte 
správne množstvo času testovaniu technológií pre online a hybridné formáty. Priraďte podporné roly – v prípade 
online udalostí možno budete potrebovať asistenta rečníka, ktorý sa postará o to, aby sa ľudia mohli zapojiť do podu-
jatia, priradí účastníkov k oddychovým miestnostiam a pomôže s ďalšími online nástrojmi, ako sú Padlet alebo Mural. 
Asistent bude slúžiť ako záloha v prípade nestabilného internetového pripojenia a bude riešiť ďalšie problémy, takže 
lektor sa môže plne sústrediť na prezentáciu.
 
11. Vytvorte nadväzujúce aktivity po podujatí
Po podujatí nezabudnite poslať e-mail celému svojmu publiku. Môže zahŕňať hlavnú prezentáciu, odkazy na materi-
ály a zdroje, ktoré ste spomenuli počas celej prednášky, zhrnutie diskusie vo forme odrážok, kontakty na ostatných 
účastníkov a videozáznam prednášky v prípade online alebo hybridného formátu. V prípade dlhodobých vzdeláva-
cích podujatí môže byť užitočné vytvoriť pre účastníkov digitálny kanál (skupina na LinkedIne alebo WhatsAppe), kde 
môžu pokračovať vo výmene myšlienok ex post a dokonca podnietiť spoluprácu.
 
12. Zbierajte spätnú väzbu
Ako lektor a pedagóg by ste sa mali snažiť proaktívne pracovať so svojimi učebnými materiálmi a zvyšovať vlastné 
pedagogické kapacity. Jedným zo skvelých spôsobov, ako to dosiahnuť, je zhromažďovanie spätnej väzby priamo 
od vašich poslucháčov. Preto navrhujeme vytvoriť pre dané publikum anonymnú anketu, ktorá by bola dosť krátka 
a nezabrala by príliš veľa času a úsilia. V prípade offline udalostí je možné vytvoriť dotazník a distribuovať ho publiku 
alebo požiadať o spätnú väzbu priamo na konci podujatia. Spätná väzba má však tendenciu byť úprimnejšia, keď je 
anonymizovaná.
Odkazy na online ankety je možné poslať skupine s učebnými materiálmi/následným e-mailom.

VI. NAŠE SKÚSENOSTI – WORKSHOPY

1. Simulácia procesu obstarávania
Pri príprave workshopov o zelenom alebo cirkulárnom obstarávaní je jednou z metód, ktoré používame, simulácia 
celého procesu. Pomáha účastníkom pochopiť celý proces a proces definovania produktu alebo služby, ktorú chcú 
obstarať. 

Rozdeľte účastníkov workshopu do menších skupín (5 – 6 osôb) a vysvetlite im službu alebo produkt, ktorý by ste 
chceli obstarať (príklad: rekonštrukcia budovy, upratovacie služby, cestovné služby, nábytok atď.). Je lepšie vytvoriť 
skupiny vopred, povedať im tému a poskytnúť informácie o kritériách, ktoré môžu byť použité v procese definovania 
ich potrieb, produktov a služieb. Odporúčame používať kritériá EU GPP pre mnoho rôznych skupín výrobkov a služieb.

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Celý workshop by mal trvať až 90 minút a mal by zahŕňať ďalšie kroky: 

• Definujte, čo konkrétne obstarávate (5 minút)
Vysvetlite službu alebo produkt, ktorý chcete obstarať. Povedzte tiež viac o organizácii, ktorá obstaráva produkt 
alebo službu (orgán štátnej/verejnej správy, súkromná spoločnosť, približne 500 zamestnancov, sídli na východnom 
Slovensku atď.).

• Definujte, akú službu by ste chceli získať – vytvorte kritériá pre túto službu (10 – 15 minút) 
Definujte službu alebo produkt, ktorý chcete získať od svojho budúceho dodávateľa. Chcete, aby vám dodávali pro-
dukty s niektorými špeciálnymi kritériami alebo certifikáciami? Chcete služby od lokálneho dodávateľa do vzdiale-
nosti 100 km od vašej kancelárie? Chcete jedlo v stravovacích službách z miestnej ekologickej farmy? Pýtajte sa čo 
najviac a definujte maximálne kritériá, ktoré požadujete od svojho budúceho dodávateľa. 

• Odpovedzte na otázku: Ako by ste overili kritériá? (10 minút)
Pri každom z vašich kritérií odpovedzte na otázku: Ako overím kritériá daného produktu/produktov alebo služby?

• Odpovedzte na otázku: Na základe ktorých kritérií by ste vyberali dodávateľov? (10 minút)
Chcete nastaviť kritériá pre svojich dodávateľov? Môžete to tiež urobiť, ale nemalo by to zvýhodňovať žiadneho do-
dávateľa na trhu, pretože je to v rozpore s pravidlom rovnakého zaobchádzania. 

• Sformulujte celý postup verejného obstarávania (15 minút)
Definujte kroky a dajte im aj časovú os – aby ste tiež mohli skontrolovať, koľko času potrebujete na celý proces.

• Súčasný výstup (20 minút – z toho 5 minút na každú skupinu)
Každá skupina prezentuje svoje výsledky a povie ostatným účastníkom svoje skúsenosti.

• Diskusia a zhrnutie
Diskutujte o všetkých prekážkach a príležitostiach v niektorej zo služieb alebo z produktov, ktoré ste obstarávali 
počas workshopu. 

2. Prezentácia dobrých príkladov
Pri prezentácii teoretických konceptov je dôležité ukázať, ako fungujú v skutočnosti. Preto považujeme za potreb-
né prezentovať aj dobré (a zlé) prípady cirkulárneho verejného obstarávania, najmä v krajine, kde sa nachádzame, 
a tým ukázať možnosti uplatnenia. Prípady možno nájsť v Metodike cirkulárneho verejného obstarávania vo verej-
ných a v súkromných zákazkách aj online (napríklad prípady GPP Europeans).

3. Vizualizácia: Myšlienková mapa (mind map)
Myšlienková mapa je jednoduchý spôsob, ako organicky brainstormovať myšlienky bez obáv o poriadok a štruktúru. 
Umožňuje vám vizuálne štruktúrovať vaše nápady, aby ste pomohli s analýzou a opätovným volaním. Myšlienková 
mapa je diagram na znázornenie úloh, slov, konceptov alebo položiek prepojených a usporiadaných okolo ústredného 
konceptu alebo predmetu pomocou nelineárneho grafického rozloženia, čo umožňuje používateľovi vytvoriť intuitív-
ny rámec okolo ústredného konceptu. Myšlienková mapa môže premeniť dlhý zoznam monotónnych informácií na 
farebný, nezabudnuteľný a vysoko organizovaný diagram, ktorý funguje v súlade s prirodzeným spôsobom, akým 
váš mozog robí veci.

https://www.incien.sk/wp-content/uploads/2022/04/incien_obstaravanie-manual_sk.pdf
https://www.incien.sk/wp-content/uploads/2022/04/incien_obstaravanie-manual_sk.pdf
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4. Zapájanie odborníkov
Téma obehového hospodárstva je veľmi široká, takže človek nie je schopný pokryť všetky sektory a aspekty obeho-
vého hospodárstva. Preto je dôležité mať sieť odborníkov, ktorí by mohli pokryť tie oblasti, o ktorých vy (alebo vaša 
organizácia) nemôžete hovoriť. Vytvorenie väčšieho obrazu je pre publikum dôležité, aby pochopilo zložitosť celého 
problému.

VII. PRAKTICKÉ PRÍPADY

S cieľom poskytnúť stručné informácie zdieľame vzorovú prezentáciu na tému cirkulárneho obstarávania.
INCIEN CZ – prezentácia z kurzu cirkulárneho verejného obstarávania
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Zhrnutie metodiky:
https://incien.org/wp-content/uploads/2022/04/Metodika_Cirkularni-zadavani-a-nakupy_WEB.pdf

INCIEN SK

INCIEN SK má prax v  simulácii procesov zeleného a  cirkulárneho obstarávania. Vytvorenie skupín, ktoré vytvoria 
simuláciu procesu obstarávania, je skvelou príležitosťou pre účastníkov, aby si celý proces precvičili a odpovedali 
na otázky, ktoré by sa mohli objaviť počas praktickej implementácie obehového obstarávania. Tento workshop bol 
zorganizovaný pre účastníkov Green Circular Academy. 

https://incien.org/wp-content/uploads/2022/04/Metodika_Cirkularni-zadavani-a-nakupy_WEB.pdf
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BIOAZUL (ŠPANIELSKO)

WORKSHOPY PRE PODNIKANIE V CIRKULÁRNEJ EKONOMIKE (organizované spoločnosťou Bioazul)17

Bioazul zorganizoval dve konferencie pre podnikanie v  cirkulárnej ekonomike, ktoré sa konali prezenčne v  R & D 
inkubátore Promálaga v Malage. Tieto stretnutia mali formát workshopu, kde mohli účastníci získať viac vedomostí 
o  obehovom hospodárstve, jeho prepojení s  podnikaním, tipoch na školenia a  inšpiratívnych podnikoch, ktoré vo 
svojich aktivitách využívajú princípy cirkularity. 

I Konferencia pre podnikanie v obehovom hospodárstve. Premena podnikateľských nápadov na cirkulárne
II Dôvera pre podnikanie v obehovom hospodárstve. Prepojenie potrieb podnikateľov s prioritami zainteresovaných 
strán

Počas týchto dvoch dní sa riešili tieto témy: 
• Kontext a úvod do obehového hospodárstva 
• Ako uplatňovať obehové hospodárstvo na spoločnosti a ciele udržateľného rozvoja 
• Stratégie obehového hospodárstva na európskej, španielskej a andalúzskej úrovni. Verejné obstarávanie ako hna-

cia sila obehového hospodárstva
• Inšpiratívne príklady obehového hospodárstva

RETHINKING WATER (organizované spoločnosťou Bioazul)18

Toto podujatie je výsledkom kombinácie veľkého podujatia EIT o nedostatku vody a Dňa opätovného využívania vody 
FIT4REUSE, ktoré spájajú úsilie o čo najlepšie využitie európskej vodárenskej komunity. Bioazul bol jedným z organi-
zátorov tohto podujatia, pretože je partnerom oboch projektov, ktorých cieľom je hľadať inovatívne riešenia nedo-
statku vody.

Na podujatí Rethinking Water sa stretli výskumníci, inovátori, podnikatelia, odborníci a tvorcovia politík, ktorí sa sku-
točne zaujímajú o otázky súvisiace s vodou, aby diskutovali o najnaliehavejších výzvach v Európe.

WORKSHOP WATER2RETURN ŠPANIELSKO (organizovaný spoločnosťou Bioazul)19

Bioazul, generálny koordinátor projektu Water2REturn (W2R), zorganizoval workshop Water2REturn Spain, ktorý sa 
konal v rámci Smart Agrifood Summitu 2021, popredného podujatia pri tvorbe ekosystémových inovátorov v európ-
skom agropotravinárskom sektore.
Pod názvom „Riešenia pre čistenie odpadových vôd zamerané na zhodnocovanie zdrojov pre poľnohospodársky 
sektor“ bol seminár Water2REturn zameraný na dva konkrétne sektory: poľnohospodárov a konečných spotrebite-
ľov. Niekoľko pozvaných rečníkov, z ktorých niektorí boli vybraní z poradného výboru externých expertov projektu, 
prispelo do diskusie dokumentmi týkajúcimi sa ich konkrétnych sektorov. Hlavnými témami programu podujatia boli:
• Projekt Water2REturn: koncepcia, ciele, očakávané výsledky
• Regionálna stratégia obehového biohospodárstva
• Vodná ekonomika

17  https://www.bioazul.com/evento/jornadas-para-el-emprendimiento-en-economia-circular/ 
18  https://www.bioazul.com/en/event/rethinking-water-the-event/ 
19  https://www.bioazul.com/evento/workshop-water2return-espana/ 

https://www.bioazul.com/evento/jornadas-para-el-emprendimiento-en-economia-circular/
https://www.bioazul.com/en/event/rethinking-water-the-event/
https://www.bioazul.com/evento/workshop-water2return-espana/
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• Technológie a riešenia na regeneráciu vody a aplikácie regenerovanej vody
• Právne predpisy o biohnojivách
• Agronomické produkty: vlastnosti a účinnosť
• Ekologická stopa/sociálna analýza životného cyklu
• Okrúhly stôl so spotrebiteľmi, združeniami výrobcov a zavlažovacími komunitami o výzvach a prekážkach použí-

vania regenerovanej vody a biohnojív

REGIONÁLNE WORKSHOPY ANDALÚZIE (organizované spoločnosťou Bioazul)20

Španielski partneri konzorcia SUWANU EUROPE, BIOAZUL, ASERSA, UCO, FENACORE a CECU, predtým pracovali na cha-
rakterizácii sektora regenerovanej vody v Andalúzii, hodnotení tohto zdroja a štúdiu hlavných prekážok jeho realizá-
cie. Výsledky všetkej tejto práce boli zdieľané a prediskutované na dvoch regionálnych workshopoch, ktoré sa konali 
v Córdobe a Malage.

Na prvom seminári, ktorý sa konal v Córdobe, sa zišli najvýznamnejší aktéri v odvetví vodného hospodárstva a poľ-
nohospodárstva, aby diskutovali o budúcnosti regenerovanej vody a spoločne navrhli konkrétne opatrenia. Cieľom 
tohto workshopu bolo pripraviť so všetkými účastníkmi stratégiu plánu REGENERA, andalúzskeho regionálneho akč-
ného plánu pre využívanie regenerovanej vody.

Druhý workshop bol organizovaný vo Vélez-Málage v zariadeniach Trops, jednej z popredných spoločností so sídlom 
v Malage v oblasti výroby a komercializácie tropického ovocia. Na podujatí sa zúčastnilo 100 účastníkov spomedzi 
úradov, zavlažovačov, operačných pracovníkov na čistenie odpadových vôd, sanitárnych spoločností, výskumníkov, 
združení, poľnohospodárskych družstiev a inovačných aktérov.

OBEHOVÉ VODNÉ HOSPODÁRSTVO CAJAMAR (organizované spoločnosťou Bioazul)21

Toto zasadnutie sa zaoberalo vzťahom medzi udržateľným využívaním vodných zdrojov a  obehovým hospodár-
stvom. Zdôraznila sa potreba prejsť od lineárneho hospodárstva k obehovému hospodárstvu a predstavili sa ob-
chodné príležitosti, ktoré ponúka. Bioazul sa zúčastnil tohto webinára, na ktorom ako rečníci vystúpili naši kolegovia 
Antonia Lorenzo a Pilar Zapata.
Témy:
• Úvod do diskusie
• Obehové hospodárstvo a voda, príležitosti na európskej úrovni
• Úspešný príbeh: Obehovosť pri čistení a zhodnocovaní odpadových vôd z bitúnkov. Projekt Water2REturn
• Úspešný príbeh: Bezpečnosť potravín, obehovosť a  opätovné použitie vody bez chemikálií. Aplikácie v  odvetví 

poľnohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat 
• Úspešný príbeh: Nanočastice na úpravu vody a zhodnocovanie odpadu z olivového oleja
• Diskusná tabuľka

20  https://suwanu-europe.eu/andalusia-regional-workshops/ 
21  https://www.bioazul.com/evento/webinar-agua-y-economia-circular-cajamar-innova/ 

https://suwanu-europe.eu/andalusia-regional-workshops/
https://www.bioazul.com/evento/webinar-agua-y-economia-circular-cajamar-innova/
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LETNÝ KURZ „RIEŠENIA ZALOŽENÉ NA TURE A OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO“ (za účasti Bioazulu)22

Medzinárodná univerzita v  Andalúzii v  spolupráci s  IUCN, Medzinárodnou úniou na ochranu prírody, zorganizovala 
v  roku 2021 letný kurz „Prírodné riešenia a  obehové hospodárstvo proti zmene klímy v  provincii Malaga“. Cieľom 
bolo predstaviť potenciál SBN a stratégií odolnosti miest, pričom sa uprednostní dlhodobá a „glokálna“ vízia (myslieť 
globálne a konať lokálne). 
Bioazul sa zúčastnil tohto kurzu, kde jeho generálna riaditeľka Antonia Lorenzo bola jedným z rečníkov v Session 2: 
The Malaga SbN Cluster model. Osvedčené postupy SBN v provincii Malaga.

VIII. ZDROJE INFORMÁCIÍ

Špecifické metódy: 
Trénujte model trénera: https://www.sessionlab.com/blog/train-the-trainer-model/
Definícia facilitácie, Cambridgeský slovník: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/facilitation
Deväť alternatív k  prednášaniu: https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/te-
aching-tips/alternatívy-prednášanie/aktívne-učenie/rôzne-vyučovacie aktivity
Ganttov graf: https://www.projectmanager.com/gantt-chart
Najlepšie tipy na efektívne prezentácie: https://www.skillsyouneed.com/present/presentation-tips.html
Konečný zoznam efektívnych online vyučovacích metód: https://blog.epravesh.com/effective-online-te-
aching-methods/

Naše skúsenosti:
Kritériá EÚ pre GPP: https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
Zelené verejné obstarávanie: https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Praktické prípady:
https://www.bioazul.com/evento/curso-de-verano-sbn-y-economia-circular-en-la-provincia-de-malaga/
https://www.bioazul.com/evento/jornadas-para-el-emprendimiento-en-economia-circular

ZÁVER

V súčasnosti žijeme v globálnej spoločnosti, kde sú hospodárstva a dodávateľské reťazce vysoko prepojené, čo vedie 
k veľmi zložitému systému, v ktorom by zmeny v určitom okamihu mohli mať dramatické následky. Zažili sme, ako 
môžu rôzne globálne krízy spôsobiť neistotu a nestabilitu v globálnych hodnotových reťazcoch a ovplyvniť hospo-
dárstvo celej krajiny. Ak vezmeme do úvahy nedostatok zdrojov, ktorým čelíme, a negatívne účinky, ktoré bude mať 
zmena klímy čoskoro, musíme nájsť nový spôsob, ako zorganizovať naše systémy, aby sme zachovali dostupnosť 
zdrojov. Predefinovanie nášho hospodárstva podľa obehových princípov nám pomôže zachovať materiály a energiu 
v každom kroku procesu. Ich uplatňovanie na verejné a súkromné obstarávanie je kľúčom k začleňovaniu obehového 
hospodárstva a pomáha našim hospodárstvam stať sa odolnejšími, spravodlivejšími a udržateľnejšími.

22  https://www.bioazul.com/evento/curso-de-verano-sbn-y-economia-circular-en-la-provincia-de-malaga/ 

https://www.sessionlab.com/blog/train-the-trainer-model/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/facilitation
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/alternatives-lecturing/active-learning/varying-your-teaching-activities
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/alternatives-lecturing/active-learning/varying-your-teaching-activities
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/alternatives-lecturing/active-learning/varying-your-teaching-activities
https://www.projectmanager.com/gantt-chart
https://www.skillsyouneed.com/present/presentation-tips.html
https://blog.epravesh.com/effective-online-teaching-methods/
https://blog.epravesh.com/effective-online-teaching-methods/
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
https://www.bioazul.com/evento/curso-de-verano-sbn-y-economia-circular-en-la-provincia-de-malaga/
https://www.bioazul.com/evento/curso-de-verano-sbn-y-economia-circular-en-la-provincia-de-malaga/
https://www.bioazul.com/evento/jornadas-para-el-emprendimiento-en-economia-circular/
https://www.bioazul.com/evento/curso-de-verano-sbn-y-economia-circular-en-la-provincia-de-malaga/
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Projektový tím:
Soňa Jonášová (BIC Brno), Dagmar Milerová Prášková (BIC Brno), Ivana Maleš (INCIEN SK), Katarína Bednáriková (IN-
CIEN SK), Petra Cséfalvayová (INCIEN SK), Belén Montosa (BIOAZUL), Gerardo González (BIOAZUL).

Chceli by sme poďakovať Sare Hernándezovej (BIOAZUL) za jej podpornú prácu na tejto metodike.
 
Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný tím, ktorý ho vytvoril, a za žiadnych okolností ho nemožno pova-
žovať za odraz pozície Európskej únie. 
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