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Spolupráca a transfer vedomostí medzi zainteresovanými stranami pred-

stavuje kľúč k požadovaným výsledkom v akejkoľvek oblasti. Podpora a 

presadzovanie udržateľných podnikateľských postupov a trvalej udržateľ-

nosti vo všeobecnosti nie je výnimkou. Iniciatíva #PartnerForSustainability, 

ktorá pod záštitou AHK Slowakei, združuje nemecké spoločnosti aktívne 

aplikujúce princípy udržateľnosti v rámci svojej podnikateľskej činnosti, má 

ambíciu, byť toho dôkazom.  

 

Prechod od zaužívaného modelu lineárneho hospodárstva na obehové 

a s tým súvisiace udržateľné využívanie dostupných zdrojov, predstavuje 

jednu z najdôležitejších výziev, ktorým Nemecko, Slovensko, ako aj celá 

Európa čelia v 21. storočí. V posledných rokoch Slovensko v tejto oblasti 

dosiahlo aj vďaka aktívnej spolupráci s nemeckými odborníkmi z verejného 

aj súkromného sektora významné pokroky, avšak čaká ho ešte dlhá cesta. 

S uspokojením však môžeme sledovať, že posun v myslení slovenských 

podnikateľov už nastal. Čoraz viac spoločností, naprieč celým spektrom 

podnikateľských aktivít si uvedomuje, že uplatňovanie konceptu obehové-

ho hospodárstva a udržateľného hospodárenia so zdrojmi nie je dôležité 

len z hľadiska ochrany životného prostredia, ale aj zodpovednosti voči bu-

dúcim generáciám. Zisťujú, že minimalizácia produkcie odpadu a je-

ho opätovné využívanie, uprednostňovanie obnoviteľných zdrojov 

energie a ekologicky šetrných materiálov, môže byť zaujímavé aj 

z podnikateľského hľadiska.  

 

Iniciatíva #PartnerForSustainability dokázala spojiť renomovaných odborní-

kov v tejto problematike z oboch krajín, ktorí dôkladne analyzovali súčasný 

stav na Slovensku s ohľadom na zatiaľ dosiahnuté pokroky a dokázali iden-

tifikovať ciele a výzvy, ktorým bude Slovensko čeliť v budúcnosti. Úzka 

spolupráca nemeckých a slovenských odborníkov, bude aj v budúcnos-

ti predstavovať kľúčový predpoklad úspešného prechodu slovenskej 

ekonomiky z lineárnej na cirkulárnu.   

 

Súčasťou tejto publikácie je súbor najlepších inovatívnych riešení a postu-

pov spoločností pôsobiacich na Slovensku, týkajúcich sa aplikácie princí-

pov udržateľnosti a obehového hospodárstva.  

Táto publikácia predstavuje súbor poznatkov a odporúčaní popredných 

slovenských a nemeckých odborníkov na tému obehového hospodárstva, 

ktoré môžu poslúžiť zodpovedným osobám a tvorcom politík pri tvorbe re-

gulácií a nastavovaní opatrení smerujúcich k plynulému prechodu na obe-

hové hospodárstvo a zosúlaďovaní s požiadavkami EÚ. Okrem toho má za 

cieľ predstaviť tie najinovatívnejšie príklady aplikácie princípov obehového 

hospodárstva do podnikových procesov a  môže poslúžiť ako inšpirácia pre 

podnikateľský sektor aj odbornú verejnosť. Možností ako prispieť 

k spoločnému cieľu je skutočne široká paleta a veríme, že iniciatíva 

#PartnerForSustainability spolu s touto publikáciou prispeje svojím die-

lom k spoločnej udržateľnej budúcnosti.    

 

Dr. Peter Lazar,  
prezident AHK Slowakei 

Spolupráca 
a zdieľanie know-

how ako kľúč 
k udržateľnej  

budúcnosti  
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Obchody s potravinami a supermarkety v Slovenskej republi-

ke sú už niekoľko mesiacov vybavené novými zariadeniami, 

ktoré dobre poznáme z Nemecka: zberné automaty na vráte-

nie použitých fliaš, najmä plastových, samozrejme s cieľom 

ich opätovného zhodnotenia a redukcie odpadov. Aj počty 

kontajnerov na triedený odpad sa začínajú v Nemecku a na 

Slovensku vyrovnávať. Nariadenia balíka obehového hospo-

dárstva Európskej únie sú jednoznačné: počet obalov, ktoré 

majú byť recyklované, musí výrazne vzrásť a množstvo 

deponovaného odpadu sa musí výrazne znížiť.   

Obehové hospodárstvo znamená ale čosi viac ako redukciu 

odpadov a recykláciu: predstavuje ochranu klímy a zdrojov vo 

svete s novými rekordnými teplotami, naďalej rastúcimi emi-

siami CO2 a stále väčším nedostatkom zdrojov. A ako keby 

toto všetko nestačilo, covidová kríza a ruská útočná vojna na 

Ukrajine nám ukázali zraniteľnosť dodávateľských reťazcov 

a inštrumentalizáciu energií na politické účely: oboje predsta-

vujú vývoj, ktorý nás – aj z politických dôvodov – oveľa viac, 

ako kedykoľvek predtým, zaväzuje k šetreniu energií 

a zdrojov.   

V sieti slovensko-nemeckej spolupráce nadobudla téma udr-

žateľnosti výrazný význam a to z celkom odlišných perspektív: 

zo strany hospodárstva v rámci iniciatívy Slovensko-

nemeckej obchodnej a priemyselnej komory  

#PartnerForSustainabilty, zo strany kultúry zasa v rámci ini-

ciatívy Goetheho inštitútu a Francúzskeho inštitútu „Rok klí-

my“. Aj nemecké politické nadácie sa svojimi programami an-

gažujú v oblasti udržateľnosti a obehového hospodárstva.   

Mnoho nemeckých podnikov vsádza pri svojich interných vý-

robných procesoch a všeobecných aktivitách na šetrenie 

a opakované zhodnocovanie zdrojov, aby  tak zároveň šetrili 

aj suroviny a energie. Týmto aj oni prispievajú ku globálnym 

cieľom redukcie emisií CO2, v zmysle globálnej dohody 

z Paríža. Potenciál, ktorý sa takto ponúka aj pre slovensko-

nemeckú spoluprácu, je veľký. Príklady a impulzy nájdete 

v tejto brožúre. Kiežby sa z nich vyvinulo veľa nových pro-

jektov, ktoré by spoluvytvárali cestu k trvalo udržateľnej 

budúcnosti.    

 

„Mnoho nemeckých podnikov vsádza pri svojich interných výrobných proce-
soch a všeobecných aktivitách na šetrenie a opakované zhodnocovanie zdro-

jov, aby  tak zároveň šetrili aj suroviny a energie.“ 

Barbara Wolf, nemecká  
veľvyslankyňa na Slovensku 
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Stav obehového hospodárstva 

na Slovensku   

INCIEN 

Slovenská republika v procese zavádzania princípov obehového hospodárstva mierne zaostáva.  Me-
dzi hlavné priority  patrí  zefektívnenie odpadového hospodárstva, zvýšenie recyklácie a zníženie 
skládkovania. Avšak najväčšie výzvy prechodu na zelené hospodárstvo vidíme hlavne v znížení emisií 
skleníkových plynov, zvýšení ochrany biodiverzity a výraznom zvýšení výdavkov na R&D.  

 

Slovenská republika nedávno prijala niekoľko legislatívnych zmien týkajúcich sa ochrany 
životného prostredia a uplatňovania zásad obehového hospodárstva.   

Medzi najdôležitejšie patria napr.:   

1. Poskytovanie plastových tašiek za poplatok, a to od decembra 2019;   

2. Zákaz uvádzania jednorazových plastových výrobkov a obalových aj neobalo-
vých výrobkov z oxorozložiteľných plastov na trh Slovenskej republiky od júla 2021;  

3. Zálohovanie jednorazových nápojových obalov od roku 2022;  

4. Povinnosť inštalovať nabíjacie stanice pre elektromobily - povinnosť pre vlastní-
ka novej alebo významne obnovenej existujúcej nebytovej budovy od marca 2020;  

5. Novela zákona o odpadoch 79/2015 Z. z. - zvýšenie poplatkov za triedený zber a 
zhodnocovanie odpadov z obalov a neobalových výrobkov s cieľom podporiť systém re-

cyklácie, ktorý je výrazne ekonomicky poddimenzovaný.  

 
Slovenská republika musí transformovať svoje hospodárstvo smerom k zelenému rastu, čo si vyža-
duje investície do celkovej infraštruktúry, digitalizácie a inovácií. Tejto transformácii by mal pomôcť 
aj Plán obnovy a odolnosti vo výške takmer 6 miliárd eur, v ktorom štát určil 5 prioritných oblastí: 
Zelené Slovensko, Lepšie vzdelávanie pre každého, Konkurencieschopné a inovatívne Slovensko, 
Zdravý život pre každého a Efektívny štát a digitalizácia.  

Najviac peňazí vo výške 1,9 miliardy eur pôjde do oblasti Zelené Slovensko, konkrétne na podporu 
obnoviteľných zdrojov, ekologickú obnovu budov, modernizáciu železníc a dekarbonizáciu priemys-
lu. Napriek tomu, že odpadové hospodárstvo je najvyššou prioritou prechodu Slovenska na obehové 
hospodárstvo, táto oblasť je spolu s vodným hospodárstvom a poľnohospodárstvom vylúčená. 

Za podnikateľskú príležitosť v oblasti obehového hospodárstva na Slovensku možno považovať in-
vestície do nových technológií, zelených inovácií a digitálnej infraštruktúry v oblasti odpadového 
hospodárstva a znižovania emisií skleníkových plynov. Napriek tomu, že zo strany slovenských pod-
nikov rastie dopyt po inovatívnych riešeniach, chýba dostatočná informovanosť spracovateľov o da-
ných možnostiach. Keďže odpadové hospodárstvo je najvyššou prioritou pri prechode SR na obeho-
vé hospodárstvo, potenciál vzniká aj pri alternatívnych možnostiach skládkovania.  

Významným míľnikom je projekt spolupráce s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a 

rozvoj (OECD), v rámci ktorého  Slovenská republika v roku 2022 vydala dokument 

„cestovná mapa pre obehové hospodárstvo - Smerom ku konkurencieschopnosti, eko-

inováciám a udržateľnosti. 

Zo správy vyplýva, že na to, aby sa podarilo naplno využiť obehový potenciál hospodárstva Sloven-
skej republiky, bude potrebná podpora eko-dizajnu, eko-inovácií a využívania druhotných surovín vo 
výrobe, umožniť občanom osvojiť si zodpovednejšie správanie k životnému prostrediu a zlepšiť ma-
teriálové zhodnocovanie a predchádzanie vzniku odpadov.   



6 

 

Na základe analýzy OECD a konzultácií so zainteresovanými stranami boli identifikované tri oblasti, v 
ktorých by reformy s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo mali obzvlášť zásadný vplyv: využíva-
nie ekonomických nástrojov podporujúcich udržateľnú výrobu a spotrebu, sektor stavebníctva a hod-
notový reťazec potravín a bioodpadu. V našej správe navrhujeme viac ako 30 konkrétnych odporúčaní, 
ktoré by bolo potrebné zaviesť v týchto troch prioritných oblastiach do roku 2040.  

Indikátory  obehového hospodárstva na Slovensku   

 Odpadové hospodárstvo   

Na Slovensku sa za posledné dve desaťročia produkcia komunálneho odpadu takmer zdvojnásobila. 
Napriek tomu viac ako polovica odpadov končí na skládkach, čím sa Slovensko radí medzi najzaostalej-
šie krajiny v oblasti odpadového hospodárstva. Počet zariadení na energetické zhodnocovanie, ktoré 
môžu túto situáciu zmeniť a premeniť odpad na nosič energie, sa za posledných dvadsať rokov vôbec 
nezmenil. Podľa Štatistického úradu SR a štatistiky Eurostatu sa síce znižuje množstvo skládkovaného 
komunálneho odpadu, avšak v roku 2019 to bolo stále viac ako 50 %. Množstvo komunálneho odpadu 
na obyvateľa predstavovalo v roku 2019  421 kg.  

Portál Politico zverejnil na základe údajov Eurostatu a Európskeho parlamentu rebríček úspešnosti kra-
jín EÚ v obehovom hospodárstve, ktorý hodnotí pokrok jednotlivých krajín v oblasti znižovania množ-
stva odpadu a podpory recyklácie - Slovensko sa umiestnilo na 21. mieste.  

 Miera obehového využívania materiálov   

Miera obehového využívania materiálov vyjadruje podiel zhodnoteného materiálu vráteného do hospo-
dárstva (čím sa dosiahne pokles ťažby primárnych surovín) na celkovom využití materiálov. Tento indi-
kátor zahŕňa toky materiálov, nie však toky vody. Zahŕňa toky fosílnych palív a energetických produk-
tov. Miera obehového využívania materiálov predstavovala v Maďarsku v roku 2019 6,8 %, čo je výrazne 
pod priemerom Európskej únie, t. j. 11,9 %. Miera obehového využívania materiálov na Slovensku zaos-
táva za priemerom EÚ a inovatívnymi cirkulárnymi ekonomikami (6,4 % v roku 2019).  

 Index eko-inovácií  

Podľa najnovšieho Indexu eko-inovácií je Slovensko na 23. mieste spomedzi krajín EÚ-28, čo je 38 % 
pod priemerom EÚ. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím 2016-2017 si Slovenská republika v ro-
koch 2018-2019 pohoršila.   

Aj keď bolo v roku 2019 prijatých viacero ambicióznych stratégií, politík a opatrení, ich účinnosť sa za-
tiaľ neodráža vo výkonnosti ekologických inovácií Slovenska. Zároveň je dôležité poznamenať, že nie-
ktoré použité zdroje údajov sa zmenili, čo obmedzuje možnosť adekvátneho porovnania sledovaných 
období.  

INCIEN 

Autor textu:  

Ing. Petra Csefalvayova  
INCIEN  
Inštitút cirkulárnej  
ekonomiky, o.z. 
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Status quo obehového  

hospodárstva v Nemecku 

Aj v Nemecku téma obehového hospodárstva nadobúda čoraz väčší význam, a to vplyvom im-
pulzov zo strany Európskej komisie, ako aj podnikov a občianskej spoločnosti. Pohľad na 

súčasný stav obehového hospodárstva však pritom naznačuje naozaj diferencovaný ob-
raz: V klasickej oblasti odpadového manažmentu, t. j. pri čo najbezpečnejšej a najspo-

ľahlivejšej likvidácii odpadu, patrí Nemecko stále k svetovej špičke. Od roku 2006 sa 
neskládkuje už žiadny nespracovaný odpad, miera recyklácie komunálneho odpadu 
je takmer 70 %. Nemecký sektor odpadového hospodárstva zamestnáva aktuálne 
viac ako 300 000 ľudí, podľa správy o stave obehového hospodárstva za rok 2020 
vytvára hodnoty vo výške približne 28 miliárd eur brutto.  

V porovnaní s veľmi dobre situovaným sektorom odpadového hospodárstva pred-
stavuje obehové hospodárstvo nad rámcový koncept, ktorý sa zaoberá napríklad 

zásobovaním nemeckého priemyslu druhotnými surovinami. Tu sa ukazuje, že v 
roku 2021 pochádzalo z recyklačných procesov len približne 13 % všetkých pou-

žitých surovín, nemecký priemysel sa teda z prevažnej časti stále spolieha na pri-
márne suroviny. Z tohto pohľadu uzavretých materiálových obehov je tak Nemecko len 

mierne nad priemerom EÚ a jasne zaostáva napríklad za Holandskom, kde dosahujú viac 
ako 30 %. 

Pri aktuálnej situácii obehového hospodárstva v Nemecku, ktoré v jednotlivých segmentoch patrí k 
celosvetovým priekopníkom, celkovo však núkajúci sa potenciál ešte nevníma tak systematicky, ako 
sa to odporúča vzhľadom na ekologický potenciál a ekonomické potreby, možno tento kontrast vní-
mať takmer symbolicky. V rámci Nemeckej iniciatívy obehového hospodárstva (CEID) sa ukázalo, že 
Nemecko bude schopné dosiahnuť zákonom stanovené ciele v oblasti životného prostredia len pro-
stredníctvom dodatočného úsilia v oblasti obehového hospodárstva. Zároveň je zrejmé, že práve Ne-
mecko ako krajina s vysokými mzdami bude v medzinárodnej konkurencii budúcnosti úspešné len 
vtedy, keď sa prechod od relatívne jednoduchých lineárnych procesov ku komplexnejšiemu obeho-
vému hospodárstvu podarí. 
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K najsilnejším stránkam pritom určite patrí oblasť strojárstva a výroby zaria-

dení pre obehové hospodárstvo:  

V Nemecku nájdeme celé množstvo svetových lídrov pre navrhovanie a konštrukciu triediacich zariade-
ní, pre rôzne recyklačné procesy alebo zariadenia na termické zhodnocovanie odpadu a pod. Tieto spo-
ločnosti sú zvyčajne úzko prepojené s technicko-vedeckými výskumnými inštitúciami, ako sú napríklad 
RWTH Aachen alebo KIT v Karlsruhe, kde sa vykonáva základný výskum na najvyššej úrovni. Na základe 
toho patrí Nemecko s objemom vývozu vo výške viac ako 15 miliárd eur medzi tri najlepšie krajiny vo 
vývoze tovarov pre obehové hospodárstvo.  

Dôvod ďalšej silnej stránky spočíva v samotnej hospodárskej štruktúre:  

V prípade väčšiny hodnotových reťazcov má Nemecko rozsiahlu hĺbku výroby; centrálni hráči od výro-
by základných materiálov cez výrobu polovýrobkov až po odpadové hospodárstvo pôsobia napríklad v 
Porúrí na veľmi malom území; z potenciálnych investícií do obehových procesov a produktov by preto 
spravidla profitovali aj podniky v regióne, a nie primárne subjekty v zahraničí. Pre nemecké hospodár-
stvo je pritom charakteristický veľmi silný sektor malých a stredných podnikov, ktoré sú napríklad 
v porovnaní s veľkými štátnymi podnikmi často schopné pružnejšie reagovať na nové výzvy. Aj vysoký 
podiel rodinných podnikov otvára príležitosti pre dlhodobé stratégie rozvoja v oblasti obehového hos-
podárstva. 

V protiklade k tomu sa však priemysel ešte stále veľmi zdráha investovať do 

obehového hospodárstva:  

Mnoho spoločností rozbehlo inovatívne pilotné projekty, optimalizovalo jednotlivé produkty smerom k 
ich recyklovateľnosti alebo demonštruje technické možnosti, ako výrazne zvýšiť využívanie recyklátov 
bez znižovania kvality. Veľký počet takýchto ukážkových projektov možno obdivovať na svetovom veľ-
trhu obehového hospodárstva, ktorý sa koná každé dva roky v Mníchove; hlavnou výzvou je však po-
trebné rozšírenie na masový trh a s tým spojené komplexné smerovanie investičných stratégií do obe-
hového hospodárstva.  

Rada znalcov pre životné prostredie, jedno z ústredných poradných grémií spolkovej vlády, to vyjadrila 
presne: v obehovom hospodárstve nastal čas „prejsť od slov k praxi“. Efekty tejto váhavej ochoty k 
transformácii ukazuje nasledujúci obrázok - vývoj nárastu podielu recyklovaných materiálov v nemec-
kom priemysle. Za posledné desaťročie sa tento ukazovateľ zlepšil v priemere len o 0,4 % ročne. Vychá-
dzajúc z veľmi dobrej východiskovej pozície na začiatku tisícročia vývoj v Nemecku prakticky stagnoval. 
Len na dosiahnutie cieľa Európskej komisie, ktorým je dosiahnuť 25-percentný podiel do roku 2030, by 
sa rýchlosť inovácií musela zvýšiť päťnásobne.  

Nárast miery  
využívania  
recyklovaného 
materiálu  
v Nemecku  
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Šanca dosiahnuť ho určite stále existuje:  

Nová spolková vláda vo svojej koaličnej dohode oznámila vypracovanie národnej straté-
gie pre obehové hospodárstvo, ktorá má prepojiť množstvo existujúcich stratégií a pro-
gramov a zamerať ich cielenejšie. Nemecko má už dnes okrem iného program efektívne-
ho využívania zdrojov, surovinovú stratégiu alebo program predchádzania vzniku odpa-
du -  stále tu však chýbajú záväzné ciele, ktoré by potom mohli hospodárstvo v konaní 
skutočne usmerniť. Táto téma čoraz častejšie prichádza aj do jednotlivých spolkových 
krajín: Severné Porýnie-Vestfálsko sa chce stať priekopníkom v obehovom hospodárstve 
v Európe. Na tento účel pripravuje napríklad krajinská rozvojová banka špeciálne inves-
tičné programy na zvýšenie podielu obehovo zameraných investícií. 

 

Stále viac sa do centra pozornosti pritom dostáva aj prepojenie obehového 

hospodárstva s ďalším megatrendom: digitalizáciou.  

Podľa názoru Wuppertalského inštitútu je to zároveň kľúčová páka na zvládnutie nespornej kom-
plexnosti uzavretých materiálových cyklov pomocou nástrojov, ako napr. digitálny pas výrobku ale-
bo využitie umelej inteligencie. V oblasti Priemyslu 4.0, teda prepojenia jednotlivých výrobných kro-
kov, môžu podniky v Nemecku už teraz budovať na rozsiahlej expertíze - často však chýbajú štandar-
dizované rozhrania k procesom na iných stupňoch hodnotového reťazca alebo k administratívnym 
procesom. Aj tu sa potvrdzuje obraz, načrtnutý na začiatku: Nemecko a jeho podniky disponujú v 
mnohých oblastiach mimoriadne vysokým potenciálom pre obehové hospodárstvo; často sú to skôr 
jednotlivé kúsky skladačky, čo ešte chýbajú. Odstrániť tieto medzery, aby sa nesporné trhové príleži-
tosti obehového hospodárstva skutočne realizovali tu (a nie napríklad v Číne) - to je aktuálna výzva 

ako pre politiku, tak aj pre inovatívne podniky.  

Autor textu: Dr. Henning Wilts 
Vedúci oddelenia  pre obehové hospodárstvo 
Wuppertalský inštitút pre klímu, prostredie a energiu 
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PRIEMYSELNÁ  
BIOEKOLÓGIA 

Pri takzvanom biohospodárstve ide o poskytova-
nie produktov, postupov a služieb vo všetkých hos-
podárskych odvetviach tak, že sa vytvárajú, zapá-
jajú a využívajú biologické zdroje, procesy a systé-
my. Vďaka tomu, že biohospodárstvo vytvára bla-
hobyt a pritom zároveň šetrí zdroje, ponúka 
enormný potenciál pre viac udržateľnosti. Predpo-
kladom na dosiahnutie ambicióznych cieľov v ob-
lasti udržateľnosti je vývoj a etablovanie priemy-
selných postupov na využívanie biologických zdro-
jov, procesov a systémov vo veľkom. Práve týmto 
sa v rámci biohospodárstva zaoberá podoblasť 
priemyselného biohospodárstva. Prostredníctvom 
efektívneho využívania biologických zdrojov, ako 
sú rastliny, zvieratá či mikroorganizmy, sa má vy-
kročiť na cestu od fosílnych surovín (napr. ropy), 
ktorých dostupnosť je obmedzená, k priemyslu 
založenému na biologických zdrojoch, ktorý využí-
va obnoviteľné suroviny a je obehovo orientovaný. 
Ekologický potenciál tejto hospodárskej zmeny 
možno vystihnúť rýchlo: Priemyselné biohospo-
dárstvo si vyžaduje menej zdrojov ako voda či 
energia a produkuje menej emisií poškodzujú-
cich životné prostredie. Ide aj o vývoj nových pro-
duktov a metód v najrôznejších odvetviach, o roz-
širovanie a prepájanie hodnotových reťazcov. 
Hlavnou myšlienkou je pritom vždy orientácia 
na cirkuláciu. 

Zmena, ktorá vyplýva z biologizácie priemyslu, je 
tak veľmi rozsiahla a týka sa celého radu spoločen-
ských oblastí. Národná stratégia biohospodárstva, 
ktorú prijala bývalá spolková vláda 15. januára 
2020, preto obsahuje aj sociologický, politologický 
a ekonomický výskum. 

 

 

 

 

 

 

 

Bývalá spolková vláda vo svojej stratégii pome-
novala tieto štyri hlavné výzvy: 

1) Ako možno zaistiť potravinovú bezpečnosť a 
bezpečnosť zdrojov pre rastúcu svetovú populá-
ciu a zároveň chrániť klímu, životné prostredie 
a biologickú rozmanitosť? 

2) Ako možno spojiť ekológiu a ekonómiu a vyvá-
žene rozdeliť z toho vyplývajúce príležitosti a vý-
zvy? 

3) Ako možno náš hospodársky systém transfor-
movať tak, aby bol udržateľný a zabezpečil bla-
hobyt v budúcnosti? 

4. Ako môže biohospodárstvo čo najrýchlejšie a 
najúčinnejšie prispieť k splneniu medzinárodných 
klimatických cieľov stanovených v Parížskej do-
hode? 

Národná stratégia biohospodárstva sa preto zame-
riava na udržateľné zvyšovanie výnosov na existu-
júcich poľnohospodárskych plochách a čo najefek-
tívnejšie a najudržateľnejšie využívanie vyprodu-
kovaných surovín. A aby sa znížila konkurencia pri 
využívaní plôch s výrobou potravín, intenzívnejšie 
sa vykonáva aj výskum v oblasti produkcie bioma-
sy v tzv. technickom prostredí a zvažuje sa využíva-
nie degradovaných poľnohospodárskych plôch, 
ktoré na produkciu potravín neprichádzajú do úva-
hy. 

V Nemecku sa  v oblasti priemyselného biohospo-
dárstva podá ročne viac ako 4 000 patentových pri-
hlášok. Najdôležitejšími odvetviami sú farmaceu-
tický, chemický a strojársky priemysel, na ktoré 
pripadá spolu približne 85 % všetkých patentov. 
Výber možných surovín aj efektívnosť takýchto 
procesov sú však aktuálne stále obmedzené. Preto 
sa často ukazuje, že zrelosť trhu a rozšíriteľnosť 
výskumných téz predstavujú výzvy. Bývalá spolko-
vá vláda tu poskytla podporu najmä prostredníc-
tvom programu "Priemyselné biohospodárstvo" 
Spolkového ministerstva hospodárstva a energeti-
ky.  
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STAVEBNÉ A IZOLAČNÉ 
MATERIÁLY Z HÚB 
Jedným z veľmi sľubných príkladov využitia bio-
hospodárstva sú stavebné a izolačné materiály 
vyrobené z húb. Pri tom sa nevyužívajú viditeľné 

plodnice húb ale 
vláknité bunky ras-
túce pod zemou, 
tzv. mycélium ale-
bo podhubie. Pod-
hubie sa najprv 
zmieša so živnou 
pôdou z biologické-
ho odpadu, napr. s 
kávovou usadeni-
nou, slamou alebo 
bukovými pilinami.  

Vlákna podhubia preniknú po približne dvoch až 
troch týždňoch celou živnou pôdou a vytvoria tak 
pevnú štruktúru podobne, ako keď korene rastlín 
stabilizujú a chránia pôdu pred eróziou. Hubový 
materiál sa následne rozdrobí a môže sa nalisovať 
do ľubovoľného tvaru, v prípade potreby tvarovať 
aj pomocou 3D tlače. Substrát sa potom musí vy-
sušiť a môže sa ďalej spracovať. Sušením sa rast 
húb zastaví, odstráni sa vlhkosť a materiál sa spev-
ní.  

Výsledkom je udržateľný, lacný a biologicky 
kompletne rozložiteľný materiál, ktorý má 
podobné izolačné hodnoty ako polystyrén 
a je rovnako tvrdý ako preglejková doska. 

 

Preto ho možno používať napríklad ako izolačný 
materiál v stavebníctve, ale aj na výrobu nábytku. 
Východiskový materiál je pritom je odpad z potra-
vinárskej výroby, napr. mláto z výroby piva.  

V rámci projektu, ktorý do júla 2021 podporovalo 
Spolkové ministerstvo pre výživu a poľnohospo-
dárstvo, sa skúma použitie hubového materiálu 
ako pohlcovača hluku, najmä otázka, za akých 
podmienok (pri akej teplote a vlhkosti vzduchu) 
materiál rastie najlepšie a ako umožniť jeho výro-
bu v priemyselnom meradle. V súčasnosti sa na 
zlepšenie akustiky v miestnostiach zvyčajne použí-
vajú bežné materiály ako polyesterová pena alebo 
kompozitné materiály na báze minerálnych 
vlákien. Recyklácia týchto materiálov je často 
problematická alebo nemožná. Alternatíva na bá-
ze húb preto predstavuje krok smerom k udržateľ-
nosti. Keby sa v priebehu výskumu ešte podari-
lo výrazne upustiť od sterilizácie za vysokých 
teplôt, potreba energie vo výrobe by sa ďalej 
znížila. 

V iných projektoch sa z podhubia vyrábajú dokon-
ca stavebné materiály. Tento materiál je nielen 
mimoriadne pevný, ale aj oveľa ľahší ako tehla ale-
bo cementový kameň. Podľa súčasných údajov je 
len výroba stavebných materiálov zodpovedná za 
jedenásť percent celosvetovo produkovaných 
emisií CO2. Konvenčne používané suroviny ako 
piesok či štrk sú navyše k dispozícii len 
v obmedzenom množstve. Alternatíva na biologic-
kej báze ponúka teda najmä v stavebníctve obrov-
ský potenciál na úsporu zdrojov a emisií.  

Autor textu: Gunter Rieck Moncayo  
Zdroj textu a grafickej ilustrácie: Navigator 

Nachhaltigkeit. Wandel durch Innovation. 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 2022 Berlin. 

CC BY-SA 4.0 

Zdroj obrázka: Adobe Stock   
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Repasovanie použitej výpočtovej 
techniky  

Podľa Organizácie spojených národov každý člo-
vek vyprodukuje v priemere 7,6 kilogramu elek-
tronického odpadu ročne. Miera recyklácie elek-
tro odpadu pritom predstavuje celosvetovo pri-
bližne 17 %. Na Slovensku vyprodukujeme viac 
elektronického odpadu na jedného obyvateľa a 
to 8,5 kg. 

AfB je najväčším neziskovým IT-podnikom  
v Európe.  

 
Špecializuje sa na renováciu (refurbishment) 
použitého hardvéru. V tejto oblasti pôsobí na 
európskom trhu od roku 2004. Naším cieľom je 
vďaka renovácii do roku 2025 zvýšiť celkovú 
úsporu prírodných zdrojov na 600 000 megawat-
thodín energie, 300 000 ton nerastných surovín 
a 200 000 ton emisií.  

Časti hardvéru, ktorý kvôli svojej funkčnosti alebo zastaranosti nie je vhodný na ďalšie využitie, sú 
ekologicky recyklované.  

Prvotným impulzom pri založení našej spoločnosti bolo vytvorenie pracovných miest pre ľudí so 
zdravotným znevýhodnením. Pri realizácii tohto zámeru vznikol jedinečný biznis model, ktorý spája 
dva pre nás najdôležitejšie piliere: social (zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí) a green 
(ekologický prínos renovácie použitého hardvéru). Vďaka 600 zamestnancom, z ktorých až polovicu 
tvoria ľudia so zdravotným znevýhodnením, sa nám v roku 2021 podarilo spracovať 450 000 zariade-
ní, z ktorých sa až 59 % opätovne vrátilo na trh.  

Životnosť hardvéru je tak predĺžená o ďalších minimálne 5 rokov. 

AfB odoberá od svojich partnerov vyradený hardvér. Vo svojich prevádzkach z neho certifikovaným 
spôsobom maže dáta, čistí ho, diagnostikuje, opravuje a vymieňa poškodené časti. Následne inštalu-
je nový operačný systém a takto pripravené zariadenia sú vhodné na ďalšie použitie.  
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Reduce 

Refurbish 

Recycle 

 

Sme prekvapení, koľko firiem nemá nastavenú 
pravidelnú obmenu hardvéru a aj po obmene har-
dvéru necháva použité zariadenia v skladoch  
v obave pred zneužitím citlivých údajov. Pritom 
dopad opätovného využitia použitej výpočtovej 
techniky na životné prostredie je omnoho väčší 
než len jeho recyklácia alebo opatrenia typu re-
dukcie plastových obalov, alebo používanie pro-
duktov s certifikáciou trvalej udržateľnosti. Ide  
o elektroniku, ktorá už bola vyrobená a boli na ňu 
použité nemalé prírodné zdroje, preto sa s ohľa-
dom na životné prostredie rozhodne vyplatí použí-
vať ju čo možno najdlhšie aj za cenu menšieho 
zhodnotenia.  
 

Úspech opatrení 

AfB si nechala Technickou univerzitou v Berlíne a následne spoločnosťou myclimate vypracovať štú-
diu o posudzovaní životného cyklu hardvéru, ktorá špecifikuje jednotlivé údaje o vplyve na životné 
prostredie. Na základe tejto štúdie presne vyčísľujeme šetrenie prírodných zdrojov, ako sú napríklad 
emisie skleníkových plynov, ušetrené suroviny (v ekvivalentoch železa), spotreba primárnej energie, 
spotreba vody, ale aj hodnoty ako toxicita pre človeka alebo ekotoxicita vody.  

 
Podľa údajov za minulý rok sa nám v rámci skupiny AfB vďaka renovácii použitého hardvéru v spolu-
práci s našimi partnermi podarilo ušetriť 33 900 ton CO2 ekvivalentov, 20 600 ton ekvivalentov železa, 
130 300 MWh primárnej energie a 242 mil. litrov vody.  

 
Činnosť našej spoločnosti je zameraná na obehové hospodárstvo, takže mu samozrejme pripisujeme 
nemalý význam.  

Nie sme ale len ekologická spoločnosť, ale ako registrovaný sociálny podnik máme za primárny cieľ 
vytváranie pracovných miest pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Preto sa snažíme nadchnúť 
pre túto myšlienku čo najviac partnerov z radov 
súkromných ale aj štátnych spoločností. Vďaka 
vyradenému hardvéru od nich môžeme šetriť 
nemalé prírodné zdroje a pomôcť aj zdravotne 
znevýhodneným občanom mať trvalú, kvalifi-
kovanú a spoločensky prospešnú prácu.  

Našim partnerom ponúkame ako protihodnotu 
napríklad spätný predaj vyradeného hardvéru 
ich zamestnancom, alebo darovanie časti har-
dvéru na dobročinné účely. Aj my sami podporu-
jeme neziskové projekty najmä v oblasti vzdelá-
vania detí a prístupu hardvéru pre sociálne slab-
šie rodiny.  

Produkt  

Postup  

a technológie 
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ChemCyclingTM je názov projektu chemickej re-
cyklácie v spoločnosti BASF. Cieľom projektu je 
vyrábať pre zákazníkov vysokovýkonné produk-
ty na priemyselnej úrovni z chemicky recyklova-
ného plastového odpadu. 

Spoločnosť BASF spolupracuje s viacerými tech-
nologickými partnermi, ktorí prostredníctvom 

termochemického procesu, nazývaného py-
rolýza, premieňajú plastový odpad (ako naprí-
klad použité pneumatiky alebo matrace) na dru-
hotné suroviny (pyrolýzny olej). Tento olej môže 
BASF dodávať do siete svojich výrobných závo-
dov na začiatku hodnotového reťazca a šetriť 
tak fosílne zdroje. 

ChemCyclingTM
 

Podiel recyklátu sa produktom vyrábaným v rámci siete spoločnosti prideľuje prostredníctvom me-
tódy zachovania hmotnostnej bilancie, ktorá podlieha kontrole tretích strán. Produkty označené prí-
vlastkom „Ccycled™“ majú úplne rovnaké vlastnosti ako produkty vyrábané z fosílnych surovín. Zá-
kazníci ich preto môžu ďalej spracúvať ako tradične vyrábané produkty a používať v náročných pod-
mienkach.  

Projektom ChemCyclingTM chceme prispieť k tvorbe obehového hospodárstva pre plasty. Chemická 
recyklácia predstavuje vhodné riešenie pre toky plastového odpadu, pri ktorých sa 
z technologických, ekonomických alebo ekologických príčin nedá použiť mechanická recyklácia. 
Tým môže prispieť k zvýšeniu miery recyklácie a zníženiu množstva plastového odpadu, ktorý sa mu-
sí spáliť alebo končí na skládke. Navyše, používaním recyklovaných surovín vieme nahradiť fosílne 
zdroje a produkovať menej emisií CO2 než pri tradičnej výrobe plastov.  

Chemická recyklácia umožňuje zhodnocovať iné toky plastového odpadu ako  
mechanická recyklácia, a preto predstavuje vhodné doplnkové riešenie pre plastový 
odpad, ktorý sa z technologických, ekonomických alebo ekologických dôvodov nedá 

recyklovať mechanicky. 

Na jednej strane sa existujúce technológie na premenu plastového odpadu, napríklad 
na pyrolýzny olej, musia ďalej rozvíjať a prispôsobovať, aby sa zabezpečila spoľahli-
vá vysoká kvalita druhotných surovín. Na druhej strane, o tom, či sa technológia 
v odpadovom hospodárstve presadí, rozhoduje legislatíva. Z toho dôvodu je 
v rámci regulačných požiadaviek a noriem potrebné uplatňovať technologicky 

nediskriminačný prístup voči všetkým recyklačným postupom: EÚ a jej člen-
ské štáty musia zaviesť technologicky nediskriminačný regulačný rámec, 
ktorý umožní všetkým novým aj starým recyklačným technológiám čo 
najlepšie využívať naše obmedzené zdroje. Je potrebné odstrániť právne 
prekážky pre započítavanie procesov chemickej recyklácie do zákonom stano-
vených recyklačných kvót, aby sa vytvorili stimuly pre ďalšie investície.   

Pri chemickej recyklácii sa polymérové reťazce chemicky štiepia na základné zložky, ktoré sa dajú 
využívať ako suroviny v chemickom priemysle (napr. syntetický plyn, pyrolýzny olej, monoméry). 
Z týchto surovín je následne možné vyrábať produkty rovnakej kvality ako pri použití fosílnych suro-
vín. To znamená, že sa môžu uplatniť napríklad v zdravotníctve alebo v styku s potravinami. 
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Právny rámec EÚ sa už teraz opiera o technologicky neutrálnu definíciu recyklácie a chemickú recyk-
láciu považuje za technológiu, ktorá napr. prispieva k dosahovaniu cieľov v oblasti recyklácie plasto-
vých obalov. To, akým spôsobom sa bude chemická recyklácia podieľať na dosahovaní cieľov jednot-
livých členských štátov v oblasti recyklácie, sa ponecháva na ich uvážení. Zároveň by sa pri všetkých 
formách recyklácie mali uplatňovať stimuly na obsah recyklovaného materiálu. Okrem toho sa vyža-
duje úplná akceptácia metódy zachovania hmotnostnej bilancie, ako na úrovni EÚ, tak aj na úrovni 
jednotlivých štátov. 

Ďalej je potrebné uznať prínos chemickej recyklácie pre znižovanie emisií CO2.  

V porovnaní so spaľovaním vzniká pri pyrolýze plastového odpadu o 50 % menej emisií.   

Úspech opatrení 

Ekologický dohovor EÚ obsahuje ambiciózny plán prejsť do roku 2050 v rámci EÚ na klimaticky neut-
rálne obehové hospodárstvo. Chemická recyklácia k tomu môže výrazne prispieť, keďže odpad sa 
znova premieňa na cenné suroviny a týmto spôsobom zostáva v obehu. Okrem toho sa obmedzením 
spaľovania a oddelením výroby nových plastov od fosílnych palív dramaticky znižujú uhlíkové emi-
sie. Chemická recyklácia môže účinne prispieť k zvýšeniu miery recyklácie, aby sa napríklad dosiahli 
ciele EÚ v oblasti recyklácie plastových obalov na úrovni 50 % do roku 2025 a na úrovni 55 % do roku 
2030.   

Analýza životného cyklu (LCA), ktorú pre spoločnosť BASF vypracovala spoločnosť Sphera a ktorú 
recenzovali traja nezávislí odborníci, dospela k jednoznačnému záveru, že pri chemickej recyklácii 
(presnejšie pyrolýze) zmiešaného plastového odpadu vzniká o 50 % menej emisií CO2 než pri jeho 
spaľovaní.   

V spoločnosti BASF vyvíjame a zavádzame cirkulárne riešenia pre materiály, optimalizujeme naše 
prevádzkové činnosti a ponúkame zdrojovo efektívne produkty a služby, ktoré podporujú obehové 
procesy našich zákazníkov, čím prispievame k uzatváraniu a rozširovaniu cyklov.   

Usilujeme sa prejsť na cirkulárny model ekonomiky, a preto intenzívnejšie využívame recyklované 
a obnoviteľné suroviny, vytvárame nové cykly materiálov a zavádzame nové obchodné modely. 
Z tohto dôvodu spustila spoločnosť BASF nový Program cirkulárnej ekonomiky. Pomocou riešení 
obehového hospodárstva chceme do roku 2030 zdvojnásobiť naše tržby na 17 miliárd eur. V tejto sú-
vislosti sa BASF sústreďuje na tri oblasti činností: obehové vstupné suroviny, nové cykly materiálov 
a nové obchodné modely. Od roku 2025 plánuje BASF ročne spracovať 250 000 ton recyklovaných 
a odpadových surovín a nahradiť nimi fosílne suroviny.   
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Repasovanie v závode 
Bosch v Bernolákove  

Cirkulárna ekonomika je vo firme Bosch veľmi 
dôležitou súčasťou. Aj vďaka tomu vznikol 
v rámci divízie Automobilová technika program 
xChange, ktorý sa zameriava na repasovanie ako 
na alternatívu k novým dielom. Výhodou repasu 
je tak nielen cena dielu pre zákazníka, ale hlavne 
úspora materiálov, ktoré sú potrebné na výrobu 
nového dielu. Projekty na ťažbu kovov 
z výrobkov na konci ich životného cyklu a recyk-

lácia materiálov existujú naprieč všetkými ob-
chodnými oblasťami Bosch.     

V závode v Bernolákove sa stretávame s produk-
tom (alternátorom) pred, počas a po repasovaní. 
Celý proces trvá asi 45 minút a na jeho konci je 
do obehu vrátený automobilový diel s trojročnou 
zárukou. V porovnaní repasovaného a nového 
dielu dôjde pri alternátore k úspore zhruba 80 % 
materiálu na vstupe.  

Repasovanie je industriálny proces spracovania už použitého výrobku, v prípade závodu Bernolákovo  
ide o repasovanie alternátorov. Cieľom je vrátiť do obehu výrobok, ktorý by bol bez repasu odsúdený 
na likvidáciu. V prípade, že nemožno opraviť jednotlivé súčiastky a diely, možno ich čiastočne nahra-
diť novými. V prípade alternátorov možno využiť až 70 % pôvodných komponentov.   

 

Repasovanie je nielen obchodná činnosť spoločnosti Bosch, ale je tiež prostriedkom na 

udržateľné zaobchádzanie s produktmi na konci ich životného cyklu.     

 

Firma Bosch je od roku 2020 celosvetovo CO2 neutrálna. To zahŕňa vlastnú výrobu, administratívu  
a výskum. Počíta s emisiami CO2, ktoré sú výsledkom spaľovania fosílnych palív, ako je benzín, nafta, 
vykurovací olej, zemný plyn a uhlie, ako aj so všetkými procesnými plynmi (napr. zváranie) firmy 
(Scope 1). Zahrnuté sú aj nepriame emisie CO2 zo spotreby energie vo forme elektriny, diaľkového vy-
kurovania alebo pary (Scope 2). Ďalej chce firma znížiť emisie v dodávateľskom reťazci (Scope 3). Tu 
si vytýčila cieľ zníženia o ďalších 15 % do roku 2030, čo predstavuje zhruba 67 mil. ton CO2.  Zní-
ženie emisií sa týka aj celého životného cyklu výrobkov a takmer celého portfólia firmy – od spotreb-
ného tovaru cez tepelnú techniku až po riešenia v oblasti mobility a priemyslu. Neoddeliteľnou súčas-
ťou udržateľnosti je aj cirkulárna ekonomika. V rámci programu xChange divízie Automobilová techni-
ka dochádza k repasovaniu dielov a ich opätovnému vráteniu do predaja. Repasovaním autodielov 
ušetrila spoločnosť Bosch len v roku 2019 cca 3 100 ton rôznych kovov.   
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Prvý výrobný závod na 
svete pre ramnolipidy 

Evonik Fermas s.r.o. je stopercentná dcérska spo-
ločnosť nemeckého koncernu Evonik, so sídlom 
v Slovenskej Ľupči. Fermas je Scale up and launch 
platformou pre koncern Evonik, to znamená, že 
vyvíja produkty v laboratóriu až po ich zavedenie 
do výroby. Výrobou rhamnolipidov 
a sophorolipidov sa radí medzi prvých svetových 
výrobcov bio-detergentov, čím pomáha presadiť 
ekologický trend pri používaní čistiacich 
a kozmetickým produktov.  

Dňa 29.06.2022 bol v Slovenskej Ľupči postavený  
základný kameň najväčšieho priemyselného  

zariadenia na výrobu biosurfaktantov na svete. 
Evonik sa vďaka tejto investícii stane priekopní-
kom v dodávke vysoko kvalitných a k životnému 
prostrediu šetrných biosurfaktantov v objemoch, 
ktoré uspokoja potreby jedného z najväčších hrá-
čov na trhu v oblasti čistenia a osobnej hygieny, 
spoločnosti Unilever.  

Evonik Fermas s.r.o. neustále investuje nie len do 
technológie ale aj do vzdelania vlastných zamest-
nancov a dáva šancu čerstvo vyštudovaným mla-
dým technológom.  

Povrchovo aktívne látky (surfaktanty) sú základ-
nými zložkami čistiacich prostriedkov a produk-
tov osobnej starostlivosti. Mnohé z nich sa v sú-
časnosti vyrábajú z fosílnych surovín, nie sú plne 
odbúrateľné a predstavujú riziko pre vodné eko-
systémy. 

Ramnolipidy majú 100 % biologický pôvod 
a sú na 100 % odbúrateľné.  

Ramnolipidy sa udržateľne vyrábajú fermentač-
ným procesom s použitím kukuričného cukru 
ako hlavnej suroviny. Toto využitie biogénneho 
uhlíka si nevyžaduje žiadne petrochemické suro-
viny ani tropické oleje. Ich výnimočné penotvor-
né vlastnosti ich predurčujú na použitie v čistia-
cich prostriedkoch pre domácnosť a v produk-
toch osobnej starostlivosti ako sú šampóny a mi-

celárne vody. 

Šetrenie pitnej vody  
použitie  studňovej vody 
(podzemnej vody) pre 
technologický proces 

Bioplyn  
biomasa a matičné lúhy 
na energetické využitie 

Recyklácia chladiacej 
vody 

Šetrné k životnému  
prostrediu  
povrchovo aktívne látky na 
báze ramnolipidov znášajú 
vodné organizmy omnoho 
lepšie ako bežné látky  

Zelená energia 
použitie elektriny len  
z obnoviteľných zdrojov 
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„Sme presvedčení, že 

neexistuje zdravý  

business bez zdravej  

planéty.“ 

My, v Evonik Fermas... 

• Dodávame spoľahlivé, zodpovedné a kreatívne riešenia pre scale-up a výrobu pre našich interných 
a/alebo externých zákazníkov Evoniku 

• Chceme byť dôležitým prvkom pri skracovaní inovačných cyklov od výskumu a vývoja až po celosve-
tovú výrobu 

• Zdokonaľujeme našu agilnú organizačnú štruktúru, kompetencie a pružne využiteľné zariadenia, 
ktoré nám umožňujú poskytnúť našim zákazníkom rýchlu realizáciu projektov a najvyššiu flexibilitu 

• Snažíme sa o zodpovedné a dôstojné partnerstvá s našimi zákazníkmi, úradmi, univerzitami, komu-
nitami a zamestnancami 

• Podporujeme otvorený prístup, ktorý nám umožňuje rozpoznať nové príležitosti 

• Rozvíjame podnikanie s cieľom poskytnúť najvyššiu hodnotu 

• Vytvárame pre našich zamestnancov bezpečné, naplňujúce, odmeňujúce  a príjemné pracovné 
miesta, ktoré prilákajú talenty a odborníkov 

 

Sme hrdí na to, že Evonik Fermas  s.r.o. bude zohrávať kľúčovú úlohu pri dodávaní udržateľnejších 
čistiacich a hygienických prostriedkov do celého sveta. Je to významný krok smerom k udržateľnej 
budúcnosti a ako investícia je to prospešné aj pre náš región. 
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REset Plastic  

Plasty sú pre svoje vlastnosti široko-využiteľným 
materiálom, ktorý však vďaka svojej dlho-
trvácnosti zaťažuje životné prostredie roky, čím 
sa stáva globálnym problémom. Prehlbujúca sa 
priepasť medzi množstvom ročne vyprodukova-
ného plastu a množstvom, ktoré sa vyzbiera 
a zrecykluje viedlo v roku 2018 k sformulovaniu 
komplexnej jednotnej stratégie, platnej pre 
všetky krajiny a divízie skupiny Schwarz v oblasti 
plastov.   

Stratégia, ktorá presadzuje holistický prístup 
k otázke nakladania s plastami, má jasnú víziu 
„Menej plastov – uzavretý kolobeh“. Tá spočí-

va v uzavretí kolobehu od výroby cez prepravu 

až po maloobchod, v znižovaní použitia plastov 

a zabezpečení ich recyklácie na všetkých úrov-
niach, vrátane zvyšovania povedomia o dôleži-
tosti komplexného prístupu k otázke plastov. 
Navyše, je úzko prepojená s merateľnými cieľmi.   

Stratégia stojí na 5 pilieroch:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduce  
Všade, kde je to možné, zamedzujeme používaniu plastov v súlade s trvalo 
udržateľným rozvojom.  

 
Vytvárame produkty tak, aby sa dali recyklovať a uzatvárali kolobeh.   

 
Zbierame, triedime, recyklujeme a uzatvárame kolobeh cenných surovín.  

 
Podporujeme odstraňovanie plastov z prírody.  

 
V rámci inovatívnych riešení investujeme do výskumu a vývoja. V oblasti recyk-
lácie a šetrného zaobchádzania s cennými zdrojmi robíme patričnú osvetu.  

Redesign 

Recycle 

Remove  

Research 
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V nadväznosti na pilier REdesign sme pridali na obaly našich vlastných značiek, pri ktorých prišlo  
k zmene obalu na verziu priateľskejšiu k životnému prostrediu, logo Balené zodpovedne. Vďaka tomu-
to označeniu zákazník na prvý pohľad rozpozná, že obal prešiel zmenou v zmysle nášho záväzku a 
predstavuje tak menšiu záťaž pre životné prostredie. Pre dodávateľov nielen našich vlastných značiek 
máme vypracovaný manuál s odporúčaniami ako pristupovať k obalom výrobkov, aby boli navrhova-
né v zmysle udržateľnosti pri zachovaní ich základných ochranných vlastností. V rámci piliera REmove 
pravidelne organizujeme dobrovoľnícke aktivity čistenia životného prostredia, do ktorých zapájame 
našich zamestnancov.  

 

 

Úspech opatrení 

Využívanie už použitých plastov má vplyv aj na znižovanie CO2, nakoľko výroba nového plastu produ-
kuje viac emisií CO2  ako výroba recyklovaného plastu. Naša stratégia podporuje využívanie recyklo-
vaného plastu a stanovuje cieľ používania v priemere 25 % recyklátu v obaloch našich vlastných 
značiek do konca roka 2025. 

 Definícia 3 cieľov do konca roka 2025:  

1. Maximálna recyklovateľnosť 100 % obalov našich vlastných značiek   

2. Používanie o 20 % menej plastu v obaloch našich vlastných značiek vrátane obalov pou-

žívaných pri preprave  

3. Používanie v priemere 25 % recyklátu v obaloch našich vlastných značiek  

Trvalá udržateľnosť a s ňou súvisiaca oblasť obehového hospodárstva patrí medzi 
naše priority.  

Spolupráca s neziskovým sektorom a organizáciami podporujúcimi myšlienky obehového hospodár-
stva sú kľúčovým aspektom pre úspešné a kontinuálne presadzovanie nielen našej REset Plastic stra-
tégie. Kým na globálnej úrovni je skupina Schwarz členom Ellen MacArthur Foundation, Kaufland Slo-
vensko, ako jeden z členov skupiny Schwarz, je súčasťou platformy Circular Slovakia. Zdieľanie príkla-
dov dobrej praxe, výmenu skúseností a aktívnu diskusiu súkromného, verejného a neziskového sekto-
ra považujeme za významný prvok v rozvíjaní a presadzovaní myšlienok obehového hospodárstva.  
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Nenechajme to plávať  
ako súčasť Plastic strategy  

Projekt Nenechajme to plávať je v súlade s dl-
hodobou CSR stratégiou spoločnosti Lidl, ktorá 
sa sústredí na 2 hlavné línie: životné prostredie a 
deti a mladé rodiny. V oblasti životného prostre-
dia je kľúčová redukcia používania plastov. Jed-
norazové plastové vrecká sa rozkladajú desiatky 
rokov, znečisťujú naše okolie a vodné toky.  

Sme si vedomí, že situáciu a jej udržateľnosť má-
me vo svojich rukách. „Nenechajme to plávať“, 
dáva zákazníkom na výber – ak sáčok potrebujú, 
môžu zaň dobrovoľne zaplatiť 1 cent. Sumu ve-
nujeme Slovenskému vodohospodárskemu pod-
niku (SVP) na čistenie riek. 

Plasty svojím všestranným využitím zohrávajú v potravinárskom priemysle dôležitú úlohu. Chránia 
potraviny počas ich dopravy a umožňujú zaručiť zákazníkovi kvalitu, trvanlivosť a čerstvosť. Nedo-
statočná recyklácia a ich prebytok však zahlcuje planétu. Projektom reagujeme na tento problém a 
hľadáme inovatívne riešenia v súlade s našou REset Plastic stratégiou. Redukujeme plasty, kde je to 
možné. Navrhujeme recyklovateľné a opakovane použiteľné obaly. Zbierame, triedime 
a recyklujeme plasty, čím uzatvárame ich cyklus.  

Za rok sme zodpovedným a systematickým prístupom, cielenou a kontinuálnou komunikáciou 
a intenzívnou aktivizáciou cez aktivity primäli zákazníkov k úspore až 47 miliónov sáčkov. Životné 
prostredie sme spoločne odbremenili od 87 ton zbytočných plastov, po ktorých ľudia jednodu-
cho nesiahli a vyzbierali sme zo slovenskej prírody viac ako 1 200 ton odpadu. V obaloch našich 
privátnych značiek redukujeme a nahrádzame plasty, robíme ich recyklovateľné. Takto slovenský 
Lidl ušetril viac ako 20 % plastov a svoj cieľ splnil o tri roky skôr, ako sa pôvodne plánovalo v rámci 
stratégie REset Plastic. 

Stratégiou REset Plastic sa Lidl zaviazal k 20 %  
zníženiu spotreby plastov do roku 2025 a 

k maximálnej recyklovateľnosti 100 % obalov  
produktov svojich vlastných značiek. 

Naším zámerom je, aby sa ľudia zamysleli a hľadali ekologickejšie alternatívy. Iniciujeme diskusiu o 
nadmernom používaní obalov, vzdelávame zákazníkov ale aj 6 000 zamestnancov a cielenou eduká-
ciou i osobným príkladom znižujeme objem používaných  jednorazových mikroténových vreciek.  

Lidl je  prvým reťazcom na Slovensku, ktorý zaviedol dobrovoľný poplatok za vrecká na predajniach, 
čím adresne otvoril tému ochrany životného prostredia a tvorby plastového odpadu. Finančný výťa-
žok násobený Lidlom putuje Slovenskému vodárenskému podniku, ktorý realizuje zber odpadu z riek 
a vodných tokov. Dôležitá je aj edukácia zákazníkov a ponúknutie im ekologickejšej alternatívy.  

Reduce 

Redesign 

Recycle 

Remove 

Research 

Projekt je súčasťou aktivít spoločenskej zodpovednosti pre oblasť ochra-
ny životného prostredia, kde je naším cieľom do roku 2025 zredukovať 
množstvo plastov o 20 % a zabezpečiť recyklovateľnosť 100 % obalov 
privátnych značiek.  Cieľ zredukovania plastov o 20 % sa nám podari-
lo splniť už s trojročným predstihom. 

Zároveň ide ruka v ruke s globálnou stratégiou Skupiny Schwarz; REset 
Plastic, postavenou na piatich pilieroch. 
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 Úspech opatrení 

Zorganizovali sme  desiatky dobrovoľníckych aktivít a edukovali zamestnancov. Jeden cent pri ná-
kupe za sáčok zaplatili zákazníci až pri 4 889 870 nákupoch, čo v absolútnych číslach znamená, 
že tak urobilo 3,84 % kupujúcich, ktorí tým vedome 
prispeli k čisteniu riek. Denne v predajniach, nielen 
vďaka prístupu našich ľudí, ale aj vnímavosti zákazní-
kov a dostupnosti alternatívnych ekologických vreciek 
na opakované použitie, klesla spotreba mikroténových 
sáčkov o 31 % v porovnaní s minulým rokom. Znamená 
to, že na každej predajni je to každý deň o 870 kusov 
menej, v celej sieti Lidl je to spolu 134 850 kusov denne.  

 

V rámci plastovej stratégie ročne ušetríme stovky ton 
plastov; odstránili sme igelitky v predajniach (-125 t),  
vylúčili jednorazový riad (-38 t), upravili obaly pracích 
gélov (-10 t), orechov a sušených plodov (-5 t), hranol-
čekov (-2,5 t), plienok (-5,5 t) či nealko nápojov (-216 t). 
V roku 2021 sme splnili cieľ odstrániť z obalov vlastných 
značiek čierne plasty a zvýšiť tak ich recyklovateľnosť. 
Upravili sme balenia čistiacich prostriedkov W5. Vďaka 
tomu sú obaly našich viacúčelových čističov odteraz zo 
100 % recyklovaného transparentného PET plastu, kto-
rý zvyšuje opätovné použitie. Minerálne vody Saguaro  
a Siti majú plastové fľaše so 40 % podielom recyklátu. 
Zároveň v sortimente máme nepotravinové produkty 
s jeho vysokým podielom, ako vedrá, koše na bielizeň, 
vešiaky, či úložné boxy.  
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Centrá energetického a biologického 
zhodnotenia odpadu (CEBZ) 

Takmer 45-50 % zmesového komunálneho odpa-
du tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý sa 
dá ďalej spracovať. Dnes však končí na skládkach 
a vytvára nezanedbateľné množstvo metánových 
emisií (skládkový plyn). Práve CEBZ umožní slo-
venským mestám spracovávať bioodpad efektív-
nym spôsobom a uzavrieť tak obehový cyklus, 
kedy sa lokálne produkovaný bioodpad, stáva 
zdrojom energie pre danú komunitu a zároveň 
aplikáciou biokompostu sa prispieva k zlepšeniu 
vlastností pôdy a ekosystému.   

CEBZ predstavujú najlepšiu dostupnú prax pre 
spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. 

Aj keď ich hlavným produktom je biometán 
a biokompost, CEBZ je obehovým riešením pre 
celú škálu komunálnych odpadov. Jedno zaria-
denie CEBZ dokáže spracovať až 60 000 ton bio-
odpadu ročne od 250 000 obyvateľov, pričom 
SPP v spolupráci s BRANTNER Slovakia s.r.o. plá-
nuje niekoľko projektov CEBZ.  

CEBZ predstavuje komplexnú mechanickú trie-
diacu linku a stupeň biologického zhodnotenia 
kombinujúci technológiu suchej anaeróbnej 
digescie (bioplynový stupeň) a aeróbneho kom-
postovania (stabilizácie).  

CEBZ je založené na princípe mechanického triedenia a procese suchej anaeróbnej digescie. Od bež-
ných bioplynových staníc sa líši tým, že pracuje s tuhšou zložkou a oveľa menším množstvom vody. 
Suchá anaeróbna digescia je vhodná pre všetky druhy biologicky rozložiteľného odpadu – nielen pre 
kuchynský bioodpad, ale aj akýkoľvek zelený a záhradný bioodpad, dokonca aj pre konáre alebo trá-
vu. Práve vďaka tejto inovatívnej technológii dokážeme bioodpad spracovať a dať mu nový život vo 
forme bioproduktov. Spracovanie dokáže inovatívne zhodnotiť odpad a výrazne znížiť objem sklád-
kovania.  

V procese mechanického triedenia zmesového komunálneho odpadu sa z odpadu vyseparujú zhod-
notiteľné a recyklovateľné komodity. Takto možno získať recyklovateľné zložky (najmä kovy), vý-
hrevné zložky (využiteľné na výrobu alternatívnych palív), drobný inertný odpad a biologicky rozlo-
žiteľný odpad určený na následné energetické a materiálové zhodnotenie. Oddelene sa zhodnocuje 
bioodpad triedený pri zdroji, teda z tzv. hnedých nádob z dôvodu predchádzania vzájomnej konta-
minácie.  

CEBZ dokáže spracovať privezený odpad priebežne, preto má nízke nároky na jeho uskladnenie. Ce-
lý proces spracovania prebieha v uzatvorenom priestore. Do okolia sa tak nešíria obťažujúce pa-
chy. Aj to odlišuje CEBZ od otvorených kom-
postární.  Po spracovaní v CEBZ získavame 
produkty vo forme biometánu a biokompostu.  

Biometán je možno využiť v energetike ale-
bo doprave, na výrobu elektrickej energie, 
vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vo-
dy, alebo ako alternatívne palivo bioCNG 
alebo bioLNG.  

Biokompost, dokáže obmedziť používanie 
umelých hnojív v poľnohospodárstve a zá-
roveň zlepšuje kvalitu a úrodnosť pôdy a 
jej vodozádržnú funkciu. 
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Úspech opatrení 

Využitie biometánu ako zdroja obnoviteľnej energie v energetike a/alebo doprave prispeje k zníženiu 
emisií skleníkových plynov. Aplikácia biokompostu v poľnohospodárstve prispeje k lepším vlastnos-
tiam pôdy a prispieva k zvýšeniu ukladania organického uhlíka v pôde. CEBZ výrazne prispeje 
k zníženiu množstva odpadov ukladaných na skládke (až o 70 % oproti dnešnému stavu) a zvýši štan-
dard nakladania s odpadom. Vďaka použitej technológii tiež dôjde k eliminovaniu zápachu zo sklád-
ky.    

SPP vníma oblasť spracovania 
odpadu ako jednu z oblastí na 

rozvoj výroby energie z obnovi-
teľných zdrojov a zníženie emi-
sií skleníkových plynov. Biome-

tán vyrábaný z odpadu sa dá 
prepravovať v už existujúcej 

infraštruktúre a využiť 
v priemysle, energetike, alebo 

doprave ako bioCNG a bioLNG.  

 

Spolu s investíciami do rozvoja 
iných obnoviteľných zdrojov 
energie tak bude  Slovensko 

schopné znižovať emisie sklení-
kových plynov, zvyšovať svoju 

energetickú bezpečnosť 
a dosiahnuť uhlíkovú  

neutralitu.   
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Aluminium Closed Loop (ACL)  

Koncern Volkswagen, ktorého súčasťou je aj 
Volkswagen Slovakia, sa prihlásil k Parížskej do-
hode a boju proti klimatickej zmene. Aj v tejto 
súvislosti má Volkswagen Slovakia ambiciózne 
nastavené environmentálne ciele, ktoré  
presahujú záväzky plynúce zo stratégie značky  
Volkswagen Zero Impact Factory.  

Obehové hospodárstvo je preto dôležitým pro-

striedkom znižovania negatívnych dopadov na 
životné prostredie. V roku 2021 sa bratislavský 
závod Volkswagen Slovakia zapojil do koncerno-
vého projektu Aluminium Closed Loop. Ide 
o recykláciu hliníkového odpadu z lisovne, ktorý 
smeruje späť k dodávateľovi hliníkových zvitkov. 
Tento odpad sa v dodávateľskom podniku znova 
spracuje, takže sa môže opätovne vrátiť do vý-
robného procesu v pôvodnej kvalite.  

 
Cieľom opatrenia ACL je recyklovať hliníkový odpad, ktorý vzniká pri 
výrobe karosárskych dielov v lisovni. Odpad sa priamo na linke  triedi 
a čistí, vďaka čomu dosahuje materiálovú čistotu na úrovni  
99,9 %. 

 

Separovaný hliníkový odpad odchádza zo závodu v spolupráci so zmluvnou firmou do blízkeho zber-
ného miesta. Následne smeruje ku koncernovému zmluvnému dodávateľovi hliníka, ktorý ho opätov-
ne spracuje. Ako sekundárny recyklovaný hliník, resp. hliníkové plechy v originálnej kvalite sa 
vracia do výrobného procesu v bratislavskej lisovni, kde sa z neho vyrábajú diely pre karosérie 
SUV vozidiel. 

Významný prínos k udržateľnosti majú aj úspora CO2 a efektívny manažment zaobchádzania so zdroj-
mi. 

 

 

 

 

 
Aluminium Closed Loop je jedným z udržateľných opatrení na ceste k zníženiu celkovej environmen-
tálnej bilancie vozidiel, pričom je tiež príkladom výmeny know-how medzi jednotlivými koncernový-
mi závodmi. Prvýkrát bol spustený v roku 2017 v závode značky Audi v nemeckom Neckarsulme,    na-
sledoval závod v Ingolstadte a v júli 2021 sa pripojili sesterské závody Audi Hungaria v Györi 
a Volkswagen Slovakia v Bratislave. 

 

V pilotnom roku sa podniku na pozadí kolísajúcej výroby v súvislosti s mimoriadne náročnou globál-
nou situáciou (epidémia koronavírusu, čipová kríza, vojna na Ukrajine a pod.) podarilo dodať do cir-
kulárneho projektu viac ako 6 600 ton hliníkového odpadu, pričom cieľom je tento podiel postupne 
zvyšovať.  

Používanie sekundárneho hliníka šetrí až 95 % energie 

v porovnaní s výrobou primárneho hliníka. 
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Rethink, Redesign, Reduce, Reuse, Recycle 

Postup, Organizácia a technológie 

 

Úspech opatrenia 

Vďaka použitiu hliníka sa už v roku 2015 so začiatkom výroby novej generácie 
Audi Q7 znížila hmotnosť karosérie o 71 kg v porovnaní s predchádzajú-
cim modelom a celková hmotnosť vozidla sa znížila dokonca o 325 kg. 
Použitie hliníka v kombinácii s vysokopevnostnou oceľou pri výrobe 
dielov karosérie prináša výhody ako z konštrukčného, tak aj z envi-
ronmentálneho hľadiska. 

 

V roku 2021 sa podarilo v rámci Aluminium Closed Loop ušetriť 
emisie CO2 v sumárnom množstve viac ako 200 000 ton za všetky 
zapojené závody a značky na koncernovej úrovni. Od spustenia 
projektu v roku 2017 dosiahla celková úspora v rámci modelov 
značky Audi vo všetkých zapojených závodoch sumárne už viac 
ako 725 000 ton CO2.  

 

 

Proces dekarbonizácie je jednou z priorít spoloč-
nosti Volkswagen Slovakia a recyklácia a opätovné 
použitie surovín je prostriedkom zodpovedného hos-
podárenia so zdrojmi.  
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Využívanie odpadového tepla a 
hospodárne nakladanie s vodou 

Naša spoločnosť VSE sa v rámci komplexného 
technologického riešenia pre športové komunit-
né centrum v Liptovskom Hrádku zamerala na 
systém chladenia a vykurovania, vetrania, 
odvlhčovania, ako aj na osvetlenie a ozvučenie 
haly zimného štadióna. Vďaka tomu sa dnes 
centrum vyznačuje úspornými technológiami - 

vrátane využívania odpadového tepla vznika-
júceho pri výrobe chladu. Prebytočné teplo zo 
strojovne sa zachytáva a následne využíva. Nový 
systém hospodárneho nakladania s energiou a 
vodou tak zabezpečuje dlhodobo udržateľnú 
prevádzku. 

 

K návrhu riešenia pre zimný štadión sme pristupovali s cieľom vytvoriť energeticky efektívnu budovu 
s dlhodobo udržateľným systémom vodného hospodárstva. Preto využitie odpadového tepla bolo 
príležitosťou i výzvou. Teplo vzniká ako vedľajší produkt v rôznych priemyselných procesoch, 
v prípade tohto športového centra v chladiacom okruhu. Vzniká pri výrobe ľadu a na základe zreali-
zovaného riešenia je ďalej spracované a využité na vykurovanie zázemia zimného štadióna, ako aj na 
vyrovnanie podložia pod ľadovou plochou. Odpadové teplo sa využíva na topenie ľadu v snežnej ja-
me, ohrev vody pre rolbu, ohrev úžitkovej vody. Pri prebytku tepla dokonca aj na podlahové a ra-
diátorové vykurovanie. 

Ako funguje navrhnuté efektívne využitie odpadového tepla?  

Strojovňa chladenia je konštruovaná tak, že cez systém výmenníkov a potrubných rozvodov sa dop-
ravuje odpadové teplo zo strojovne do priestoru snežnej jamy. Základom úpravy ľadovej plochy je 
zrezanie hornej vrstvy ľadu. Zrezaná ľadová drť o teplote -1 až -5 °C sa zaleje vodou o teplote 
približne 40 °C, čím sa v snežnej jame roztápa. Po zmene skupenstva je voda následne cez systém filt-
rov prefiltrovaná a dohriata na jej opätovné použitie - zalievanie ľadovej plochy. Táto úprava ľadovej 
plochy prebieha niekoľkokrát počas dňa a je jedným z ekonomicky najnáročnejších úkonov pri 
prevádzke zimného štadióna.  

Postup  

a technológie 

Reuse 

Recycle 

Pre úspešnú implementáciu opatrení smerujúcich k efektívnemu využitiu odpadového 
tepla bola rozhodujúca inštalácia meracích zariadení.  

Zber a analýza dát sa už v prvých mesiacoch prevádzky štadióna ukázali ako kľúčové. Iba vďaka 
dátam o spotrebe elektrickej energie, výrobe chladu a klimatických podmienkach v interiéri bolo 
možné zladiť jednotlivé technológie, aby fungovali efektívne. Pre vyhodnotenie účinnosti a finančnú, 
technickú analytiku je celá strojovňa osadená meračmi tepla/chladu, elektromermi a vodomermi. 
Nainštalované meracie zariadenia sú napojené na centrálny systém pre diaľkový odpočet. 
V súčasnosti je plne automatizovaná technológia využívaná nielen na zber dát o spotrebe a výrobe, 
ale aj technikmi centra, ktorí sú schopní pomocou systému pre meranie a reguláciu odstrániť väčšinu 
chýb na diaľku.  
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Teší nás, že sa našim odborníkom z VSE poradilo vytvoriť efektívne fungujúce, trvalo udržateľne 
nastavené a ekonomicky zmysluplné dielo. Prevádzkové náklady zimného štadióna sa vďaka re-
alizovaným opatreniam podarilo znížiť o jednu tretinu v porovnaní so štadiónom podobného 
typu. Vo VSE využívame technológiu odpadového tepla už niekoľko rokov. Ako technologický 
dodávateľ riešení vieme, že jeho využitím pomáhame zákazníkom na ich ceste k udržateľnému pod-
nikaniu a k energetickej transformácii. Pomáhame im znižovať náklady na energie, vlastnú pro-
dukciu CO2 či zvyšovať energetickú efektívnosť budov. Navyše sa tak zákazníci stávajú konkurencie-
schopnejšími. 

Úspech opatrení 

Potenciál využitia odpadového tepla je obrovský a umožňuje tiež vytvorenie no-
vého energetického systému, kde zákazníci spotrebúvajú to, čo potrebujú, a to, 
čo nespotrebujú, využívajú inak, alebo zdieľajú napr. s inými zákazníkmi. Je 
nepopierateľné, že tieto typy riešení vedú k dekarbonizácii energetiky. Sú to 
riešenia na dekarbonizáciu a redukciu emisií, šetria prírodné zdroje a zavádzajú 
obehovosť opätovným využívaním alebo recykláciou energie. Využitím nových 
technológií a inovácií je tak možné zastaviť odčerpávanie zvyškového tepla do 
atmosféry, jeho zneškodňovanie a plytvanie a namiesto toho ho využívať ako 
zdroj. Efektívne využívanie odpadového tepla teda predstavuje cenný prínos aj 
k obehovému hospodárstvu.  

Obehové hospodárstvo pomáha predchádzať plytvaniu a šetriť zdroje prostredníctvom opätovného 
použitia, recyklácie a obnovy materiálov a energie. Prospieva nielen klíme a životnému prostrediu, 
ale pomáha aj odvetviam, ktoré trpia nedostatkom surovín. Aj my vo VSE zdieľame názor, že vysoká 
spotreba zdrojov a vysoká produkcia emisií skleníkových plynov je vážnym problémom. Ľudstvo si už 
nemôže nárokovať zdroje na svoje činnosti, len ich spotrebovať a výsledný odpad jednoducho vyho-
diť. Súhlasíme s tým, že potrebujeme systém, ktorého cieľom je neustále opätovné využívanie zdro-
jov a vyhýbanie sa procesu likvidácie, ktorý je nákladný a silne znečisťuje životné prostredie. Tento 
prístup je nevyhnutný aj pre energetickú transformáciu. Aj v našej spoločnosti sme si definovali 
transformačné ciele. Dôležitými výzvami pre nás sú vybudovanie obehových dodávateľských 
reťazcov pre naše energetické zariadenia a tiež požiadavky zákazníkov na recykláciu energie - 
napríklad využitím odpadového tepla, ako sme to zrealizovali pre športové centrum v Liptovskom 
Hrádku. Sú to nové príležitosti v energetickom hospodárstve, ktoré chceme využiť.  
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ZSE go   

Elektrifikácia firemnej flotily 

Energetický sektor predstavuje až 40-percentný 
podiel globálnej produkcie CO2. Znižovanie emi-
sií v energetickej oblasti znamená celkovú trans-
formáciu výroby energie, dopravy a znižovanie 
spotreby. Najpriamejším a najúčinnejším spôso-
bom, ako to dosiahnuť, je stimulácia. 
V poskytovaní stimulov pre elektrickú dopravu 
sa naša spoločnosť rozhodla ísť príkladom už 
pred 10 rokmi – prostredníctvom konceptu ZSE 
Drive. Za toto obdobie sme sa stali nielen naj-
väčším, najdynamickejším e-mobility operáto-

rom na Slovensku a dokonca jednotkou medzi 
biznis operátormi, ale tiež najinovatívnejším  
e-mobility operátorom v skupine E.ON.  

ZSE vo svojej 100 ročnej histórii disponuje už 
viac ako 15 rokov firemnou požičovňou vozidiel. 
V roku 2020 sme začali pracovať na projekte jej 
elektrifikácie, ktorá výrazne zníži produkciu CO2 
aj vďaka tomu, že nabíjanie elektromobilu v sieti 
ZSE Drive je na väčšine lokalít kryté zárukami 
pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov.   

Na podporu elektromobility pripravujeme takisto vlastnú sieť nabíjacích staníc v našich vlastných 
objektoch (11 prevádzkových objektov a 4 elektrické stanice) – tak, aby každý kolega, ktorý dostane 
na výkon svojej práce elektromobil, si ho mohol nabiť prostredníctvom nabíjacích staníc inštalova-
ných v objektoch skupiny ZSE. Pripravujeme tiež možnosť nabíjať súkromné elektrické vozidlá za-
mestnancov v našich vlastných objektoch či možnosť nechať si inštalovať wallbox priamo doma. 

„Červený kód ľudstva“ – takto označil generálny tajomník OSN António Guterres klimatickú správu 

Nové opatrenia tak prinesú do 

konca roka 2025 výmenu takmer 

320 vozidiel, z toho elektrických 

bude viac ako 100 (33 %). 

Od 1. januára 2022 vstupovala do plat-
nosti v skupine ZSE nová car policy, čo 
bola jedna z výnimočných príležitostí, 
vytvorenia nového ešte udržateľnejšie-
ho modelu dopravy v skupine ZSE.  
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vydanú Medzivládnym panelom o zmene klímy (IPCC) z 2021. Výskum 195 vedcov jasne potvrdzuje 
to, že klimatická kríza sa deje práve tu a teraz. Naším cieľom by preto nemala byť klimaticky neutrál-
na Európa do roku 2050, ale klimaticky neutrálna Európa dnes. Práve na dosiahnutie tohto cieľa 
chce skupina ZSE napomôcť svojimi rozhodnutiami, ktoré robí už dnes, hlavne v oblastiach, ktoré 
dokáže priamo ovplyvniť. Jednou z nich je rozhodne e-mobilita. A kde inde začať, ak nie od seba? 
 

Pre podporu internej elektrifikácie sme začiatkom októbra 
2021 spustili rozsiahlu kampaň, ktorá pre zamestnancov 
znamenala jedinečnú príležitosť vyskúšať si elektromobil. 
Do súťaže sa zapojilo 460 našich kolegov, z ktorých sme 
vyžrebovali 226 výhercov, náhradníkov a ambasádorov. 
Okrem toho, že na vlastnej koži zažili riadenie najnovších 
elektromobilov na slovenskom trhu, spoznali tiež možnos-
ti verejného nabíjania vďaka sieti nabíjacích staníc ZSE Dri-
ve. Na základe pozitívne spätnej väzby sme sa presved-
čili, že zažiť udržateľné inovácie z prvej ruky je na ne-
zaplatenie.   

Trvanie kampane:   
18. 10. 2021 – 01. 12. 2021  

Počet nasadených elektromobilov: 24  

Kategórie vozidiel: dodávka, malé SUV, 
malý automobil, crossover, hatchback, SUV  

Počet výpožičiek: 143  

Počet odjazdených km: 79 200 

„Chcel by som sa Vám ešte raz poďakovať za skvelú možnosť zažiť neopakovateľný a hlavne plne 
nabitý víkend. S elektromobilom som nemal skúsenosti, preto bol tento druh dopravy skôr na okraji 

môjho záujmu. Týmto zážitkom sa pre mňa všetko mení.“ 

Úspech opatrení 

Už samotný fakt, že skupina ZSE disponuje firemnou požičovňou svedčí o tom, že princípy obeho-
vosti nie sú pre nás len novodobým trendom. Elektrifikáciou nie len firemnej požičovne vozidiel, ale 
celého fleetu znižujeme negatívne dopady fosílnych palív na klímu a zvyšujeme odolnosť životného 
prostredia voči skleníkovým plynom. Očakávame, že do roku 2025 takto znížime emisie CO2 produ-
kované v skupine ZSE v rámci dopravy o takmer štvrtinu v porovnaní s rokom 2020. Ambícia novej 
ZSE car policy tak ešte prekračuje povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo zákona o podpore ekologic-
kých vozidiel (č. 214/2021) cestnej dopravy, ktorý nám predpisuje dodržať 22-percentný podiel eko-
logických vozidiel z celkového počtu obstarávaných vozidiel na prepravu osôb a nákladu do 3,5 tony.  

 

Cirkulárny model je dôležitou súčasťou ekonomického rastu a zdravého životného prostredia. Vý-
znam obehového hospodárstva spočíva v efektívnom využívaní prírodných zdrojov zhodnocovaním 
použitých materiálov, produktov a komponentov. Ich neustály návrat do technického a biologického 
cyklu minimalizuje odpad a náklady potrebné pre materiály a energie súvisiace s nadbytočnou výro-
bou. Samotnú obehovosť tak napríklad tvoria ekoinovácie, prenájom, zdieľanie, využívanie obnovi-
teľných zdrojov či podpora lokálnych produktov a služieb. Táto zmena z lineárnej na obehovú ekono-
miku nie je voľbou, ale nevyhnutnosťou, a to pre všetkých aktérov spoločnosti: vývojárov, dizajné-
rov, výrobcov, priemysel, spotrebiteľov, investorov, akademikov, verejný či neziskový sektor. Skupi-
na ZSE sa preto ujíma tejto úlohy s patričnou dávkou zodpovednosti, ktorá tejto zmene prináleží.   
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Záver 

Udržateľnosť, šetrnejšie a rozumnejšie nakladanie s prírodnými zdrojmi v spojení s kladením dôrazu 
na ochranu životného prostredia a pôvodných biotopov sú témy, ktoré čoraz viac rezonujú verejným 
priestorom. Tvárou v tvár globálnemu otepľovaniu a s tým súvisiacim čoraz častejším výskytom vý-
kyvov počasia v podobe sucha striedajúceho sa so záplavami sprevádzanými extrémnymi atmosfé-
rickými javmi si ľudstvo začína uvedomovať, že éra nekončiaceho sa ekonomického rastu spojeného 
s bezohľadným prístupom k čerpaniu prírodným zdrojom sa skončila. Okrem veľmi silného vplyvu 
občianskej spoločnosti reprezentovanej rôznymi občianskymi združeniami a neziskovými organizá-
ciami tento trend v posledných rokoch významne silnie aj v rámci podnikateľského sektora, ktorý 
zároveň predstavuje najväčšieho „spotrebiteľa“ prírodných zdrojov a znečisťovateľa životného pro-
stredia. A práve princíp udržateľnosti prenesený do podnikateľsko-priemyselnej sféry je podstatou 
obehového hospodárstva.  

AHK Slowakei sa v spolupráci so Spolkovým ministerstvom hospodárstva a ochrany klímy rozhodlo 
zriadením iniciatívy #PartnerforSustainability prezentovať prostredníctvom tejto publikácie sloven-
sko-nemecké spoločnosti, ktoré v súčasnosti implementujú projekty zamerané na udržateľnosť 
a byť tak príkladom aj pre ostatné firmy, ktoré by sa rozhodli ísť touto cestou.     
Štáty Európskej únie zastávajú popredné priečky pokiaľ ide o úrovne prechodu z lineárneho na obe-
hové hospodárstvo v celosvetovom meradle a v rámci EÚ určite patrí medzi lídrov Nemecká spolko-
vá republika. Keďže priemyselná výroba, konkrétne strojársky priemysel a strojné inžinierstvo, sú 
silnými stránkami nemeckého hospodárstva, práve Nemecko s objemom vývozu viac ako 15 miliárd 
EUR je jednou z troch najvýznamnejších krajín v oblasti exportu technológií spojených s obehovým 
hospodárstvom. Vďaka silnému zastúpeniu malých a stredných podnikov je nemecké hospodárstvo 
často schopné pružnejšej reakcie v porovnaní s veľkými korporáciami a priemyselnými gigantmi. Aj 
z hľadiska tvorby politík patrí Nemecko medzi priekopníkov. Nemecká vláda oznámila vypracovanie 
národnej stratégie obehového hospodárstva, ktorá má ambíciu integrovať a zefektívniť existujúce 
stratégie a programy zameriavajúce sa na túto tému. K svetlým príkladom správneho prístupu mož-
no zaradiť aj program efektívneho využívania zdrojov, stratégiu pre suroviny, alebo program pred-
chádzania vzniku odpadu. Neoddeliteľnou súčasťou obehového hospodárstva budúcnosti bude tak-
tiež jeho prepojenie s konceptom priemyslu 4.0 a digitalizáciou, pričom v tejto oblasti sa slovenský 
podnikateľský sektor môže v mnohom inšpirovať svojím nemeckým náprotivkom.  

Obehové hospodárstvo predstavuje re-generatívny ekonomický model, v ktorom sa na rozdiel od 
lineárneho modelu minimalizujú vstupy zdrojov, produkcia odpadov, emisií a únikov energií 

prostredníctvom spomalenia, uzavretia a zúženia cyklov toku materiálu a energie.  
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Slovensko aj napriek relatívnemu zaostávaniu v tejto oblasti pristúpilo k prijatiu viacerých legislatív-
nych zmien tvoriacich rámec pre ochranu životného prostredia a uplatňovania zásad obehového 
hospodárstva. Či už ide o poskytovanie plastových tašiek v obchodoch jedine za poplatok, povinnosť 
pre nových vlastníkov nebytových budov inštalovať nabíjacie stanice pre elektromobily, alebo najak-
tuálnejšie povinné zálohovanie jednorazových nápojových obalov; je zrejmé, že aj keď pomaly, Slo-
vensko sa uberá tou správnou cestou. Pred slovenským hospodárstvom však stoja aj naliehavé výzvy 
súvisiace s transformáciou na obehový model, súvisiace najmä s potrebnými investíciami, ktoré mu-
sia smerovať do celkovej infraštruktúry, podpory digitalizácie a inovácií.  Aj keď záujem podnikateľ-
ského sektora o inovácie sústavne rastie, problém predstavuje nedostatočná informovanosť 
o dostupných možnostiach.  
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) združujúca 38 členských krajín patrí medzi 
najvýznamnejšie medzivládne organizácie zoberajúce sa podporou ekonomického pokroku 
a obchodu na globálnej úrovni. V rámci projektu realizovanom v spolupráci so Slovenskou republi-
kou OECD identifikovalo oblasti, ktorých podpora je nutná v záujme využitia plného potenciálu kraji-
ny pri prechode na obehové hospodárstvo. V prvom rade ide o podporu ekodizajnu a ekoinovácií sto-
jacich na začiatku pomyselného cyklu, nakoľko práve v tejto oblasti Slovensko výrazne zaostáva 
a spomedzi krajín EÚ-28 obsadzuje 23. miesto. To predstavuje 38 % pod celoeurópskym priemerom, 
pričom v porovnaní s predošlým obdobím si Slovensko dokonca pohoršilo. Pomyselný cyklus pokra-
čuje samotnou výrobou, pričom v oblasti využívania druhotných surovín vo výrobe Slovensko 
s podielom 6,4 % za rok 2019 taktiež výrazne zaostáva za európskym priemerom, ktorý sa pohybuje 
na úrovni 11,9 %. V záujme uzavretia cyklu, čo je podstatou obehového hospodárstva, je nutné ciele-
ne predchádzať vzniku odpadov a aktívne podporovať materiálové zhodnocovanie. V tejto oblasti sa 
Slovensko radí medzi najzaostalejšie krajiny EÚ. V priebehu posledných dvoch dekád sa produkcia 
komunálneho odpadu na našom území takmer zdvojnásobila a dokonca viac ako polovica odpadu 
končí stále na skládkach. Navyše, počet zariadení určených na energetické zhodnocovanie odpadu 
sa za posledných dvadsať rokov vôbec nezmenil. 
Aj keď tieto tri integrálne súčasti hospodárskeho cyklu vyžadujú obrovské reformné úsilie 
a investície, potreba osvety občianskej spoločnosti v záujme osvojenia si zodpovednejšieho prístupu  
k ochrane životného prostredia predstavuje štvrtý pilier, bez ktorého bude prechod od lineárneho na 
obehový hospodársky model veľmi zložitý, ak nie priam nemožný.      
Na základe ďalších analýz OECD boli navyše identifikované tri hlavné podoblasti vyžadujúce si refor-
my zamerané na podporu prechodu na obehové hospodárstvo. Ide o využívanie 
ekonomických nástrojov podporujúcich udržateľnú výrobu a spotrebu, sek-
tor stavebníctva a hodnotový reťazec potravín a bioodpadu. 

Ako môžeme vidieť, Slovensko čaká v oblasti transformácie ešte 

dlhá cesta a tento proces si bude vyžadovať veľa úsilia, času 

a financií. Kľúč k úspechu však okrem toho predstavuje 

jednak nadnárodná spolupráca, ako aj spolupráca na 

úrovni podnikateľského sektora a jednotlivých spoloč-

ností. Na počiatku každej úspešnej spolupráce pritom 

stojí najmä zdieľanie informácií a know-how.  

 

Ako je z vyššie uvedených údajov zrejmé, Sloven-

sko sa môže inšpirovať mnohými v tomto smere 

úspešnejšími členskými krajinami EÚ, medzi 

ktorými má nepochybne výsadné postavenie práve 

Nemecko.  

Projekt #PartnerforSustainability má ambíciu byť 
prospešným práve v tomto smere a slúžiť ako 
inšpirácia pre slovenské spoločnosti na ich ceste 
k udržateľnej budúcnosti.       
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Trvalá udržateľnosť k nám 
neoddeliteľne patrí 

Iniciatíva AHK Slowakei a jej partnerských spo-
ločností, ktorej cieľom je napomôcť k lepšej harmo-
nizácii ekonomickej konkurencieschopnosti s en-
vironmentálnou a spoločenskou zodpovednosťou a 
aktívne sa tak podieľať na budovaní cesty k trvale 
udržateľnej budúcnosti. 

Spoločnosti, ktoré sa spojili do iniciatívy, už teraz 
realizujú množstvo projektov v oblasti ochrany 
životného prostredia, rozvoja cirkulárnej ekono-
miky, sociálnej angažovanosti, vzdelávania a podpo-
ry postavenia zamestnancov. Na rôznych úrovniach 
tak podporujú udržateľný rozvoj na Slovensku a mo-
tivujú k nemu aj ostatné spoločnosti. 

Vaša kontaktná osoba 

Peter Klimáček 

Tel.: +421 903 187 826  
E-Mail: klimacek@ahk.sk 

Viac informácií: 
https://partnerforsustainability.sk/ 

tel:+421%20903%20187%20826
https://partnerforsustainability.sk/
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