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ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU  

NARA-SK 

Inovatívny model Quintuple Helix: globálne 

otepľovanie ako výzva a hnacia sila inovácie 

Inovačný model Triple Helix sa zameriava na 

vzťahy medzi univerzitami a priemyslom. 

Štvornásobná skrutkovica vkladá trojitú 

skrutkovicu tým, že ako štvrtú skrutkovicu 

pridáva „mediálnu a kultúrnu verejnosť“ a 

„občiansku spoločnosť“. Inovačný model 

Päťnásobná špirála je ešte širší a 

komplexnejší, pretože kontextualizuje 

štvornásobnú špirálu a navyše pridáva 

špirálu (a perspektívu) „prírodného 

prostredia spoločnosti“. Triple Helix výslovne 

uznáva význam vysokoškolského vzdelávania 

pre inovácie. V jednej interpretačnej línii by 

sa však dalo tvrdiť, že Triple Helix kladie 

dôraz na produkciu a inováciu znalostí v 

ekonomike, takže je kompatibilná so 

znalostnou ekonomikou. Štvornásobná 

skrutkovica už podporuje perspektívu 

znalostnej spoločnosti a znalostnej 

demokracie pre produkciu a inováciu 

znalostí. V porozumení štvornásobnej špirály 

vyžaduje udržateľný rozvoj znalostnej 

ekonomiky koevolúciu so znalostnou 

spoločnosťou. Päťnásobná helix zdôrazňuje 

nevyhnutný socioekologický prechod 

spoločnosti a ekonomiky v dvadsiatom prvom 

storočí; preto je Quintuple Helix ekologicky 

citlivý. V rámci inovačného modelu Quintuple 

Helix je tiež potrebné považovať prírodné 

prostredie spoločnosti a hospodárstva za 

hybnú silu produkcie a inovácie znalostí, a 

teda definovať príležitosti pre znalostnú 

ekonomiku. Európska komisia v roku 2009 

označila socioekologický prechod ako hlavnú 

výzvu pre budúci plán rozvoja. Quintuple 

Helix tu podporuje formovanie situácie 

prospešnej pre obe strany medzi ekológiou, 

znalosťami a inováciami a vytváraním 

synergií medzi ekonomikou, spoločnosťou a 

demokraciou. Globálne otepľovanie 

predstavuje oblasť ekologického záujmu, na 

ktorú možno s väčším potenciálom uplatniť 

inovačný model Quintuple Helix. 
https://innovation-

entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/2192-5372-1-2 

Vážení členovia, 

partneri a spolupracujúce 

organizácie, len na 

základe silného 

partnerstva zvyšujete 

Vaše konkurenčné 

schopnosti a zlepšujete si 

podmienky pre Váš 

biznis. Som presvedčený, 

že uvedené informácie 

z výročnej správy za rok 

2020 budú pre Vás 

prínosné. 

 

 

 

 

 

O NARA-SK 

Vízia:  

Ekologická stabilita územia + Kvalita života 

= sociálne spravodlivé pracovné a obývateľné 

prostredie 

 

Priority - piliere: 

1. Zníženie emisií CO2 - obnoviteľné zdroje 

energie a prebytky energií. 

2. Obnova materiálovej základne - využívanie 

odpadov ako zdroj novej suroviny. 

3. Prispôsobenia sa zmenám klímy - voda, 

ovzdušie, klíma, biodiverzita, energie, 

hodnota. 

4. Udržateľné prostredie - obnova 

biodiverzity pre potravinovú bezpečnosť, 

ekonomická prosperita peniaze pre 

hodnotu. 

 

Globálny cieľ: 

Predĺžiť životný cyklus 40% produktov, 

výrobkov. 

 

Inovatívny model prístupu 

Národná recyklačná agentúra Slovensko 

(NARA-SK) v roku 2020 prešla 

z inovatívneho Triplex Helix, súčasťou 

ktorého bolo Privat public partnership (PPP), 

na inovatívny model Quintuple Helix. 

https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/2192-5372-1-2
https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/2192-5372-1-2
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Zapojením do projektov Dunajského regiónu 

(The Danube Region) sme v rámci Stratégie 

EÚ pre dunajský región (Strategy for the 

Danube Region – EUSDR) pristúpili 

k prezentovaniu obehového hospodárstva na 

inovatívnom modeli Quintuple Helix. 

 

Päťnásobná špirála  modelu Quintuple Helix 

tvorí interakciu piatich podsystémov 

(helixov):  vzdelávanie - podnikanie - 

verejná správa a samospráva -  verejnosť - 
prostredie v ekonomike založenej na 

vedomostiach.  

 

 
 

Sociálna ekológia a ochrana životného 

prostredia vedie k inováciám, udržateľnému 

rozvoju a hospodárskemu rastu. 

 

Rámec päťnásobnej špirály možno opísať 

pomocou modelov znalostí, ktoré rozširuje, a 

pomocou piatich podsystémov (helixov), 

ktoré obsahuje. 

 

V päťnásobnom modeli riadenom špirálou sa 

vytvárajú a transformujú vedomosti a know-

how a cirkulujú ako vstupy a výstupy 

spôsobom, ktorý ovplyvňuje prírodné 

prostredie. Sociálno-ekologické interakcie 

prostredníctvom štvornásobného a 

päťnásobného helixu sa dajú využiť na 

definovanie príležitostí pre vedomostnú 

spoločnosť a znalostnú ekonomiku, ako sú 

inovácie na riešenie udržateľného rozvoja 

vrátane zmeny klímy.  

 

Účinky investícií do vzdelávania  

na udržateľný rozvoj 

  

 

 

Zdroj vedomostí je najdôležitejšou 

„komoditou“ v päťnásobnej špirále. Obeh 

vedomostí neustále stimuluje nové vedomosti. 

Výsledkom je, že všetky systémy v 

päťnásobnej špirále sa navzájom ovplyvňujú 

vedomosťami, aby podporili udržateľnosť 

prostredníctvom nových, pokrokových a 

priekopníckych inovácií. 

 

Makroregión – Stratégia EÚ pre dunajský 

región123 

Európska komisia v spolupráci s členskými 

štátmi, regiónmi a ostatnými 

zainteresovanými stranami vybrala do návrhu 

akčného plánu tie návrhy opatrení a priorít, 

ktoré prinášajú okamžité a viditeľné prínosy 

pre obyvateľov a majú vplyv na makroregión. 

Projekty by mali podporovať trvalo 

udržateľný rozvoj a pokrývať viacero 

regiónov a krajín, mali by byť koherentné a 

vzájomne sa podporovať. V konečnom 

dôsledku by mali zaznamenať prínos pre 

všetky strany, mali by byť realistické, 

technicky uskutočniteľné, s disponibilným a 

dôveryhodným financovaním.  

 

Hlavným cieľom sociálno-ekologického a 

ekonomického rozvoja v dunajskom regióne 

bude tvorba vedomostnej ekonomiky, ktorá 

by mala byť hlavným zdrojom 

konkurencieschopnosti členských krajín. 

Tento princíp je v súlade s programovým 

vyhlásením vlády SR, v ktorom Slovensko 

kladie dôraz na rast vzdelania, vedy a 

                                                 
1 https://danube-region.eu/ 
2 https://eusdr2020.hr/wp-content/uploads/2020/11/Harmonious-and-

sustainable-development-of-the-Danube-Region-Joint-introduction-
for-panels.zip 
3  https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/cooperation/macro-

regional-strategies/ 

https://danube-region.eu/
https://eusdr2020.hr/wp-content/uploads/2020/11/Harmonious-and-sustainable-development-of-the-Danube-Region-Joint-introduction-for-panels.zip
https://eusdr2020.hr/wp-content/uploads/2020/11/Harmonious-and-sustainable-development-of-the-Danube-Region-Joint-introduction-for-panels.zip
https://eusdr2020.hr/wp-content/uploads/2020/11/Harmonious-and-sustainable-development-of-the-Danube-Region-Joint-introduction-for-panels.zip
https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/cooperation/macro-regional-strategies/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/cooperation/macro-regional-strategies/
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výskumu, najmä z hľadiska zlepšenia 

upadajúcej kvality v tejto oblasti. Slovenská 

republika považuje túto oblasť za kľúčovú z 

hľadiska udržateľnosti rastu ekonomiky a 

zamestnanosti v budúcnosti. 

 

 
 

Stratégia EÚ 2020
4
 má päť hlavných cieľov:  

- podpora zamestnanosti;  

- zlepšenie podmienok pre inovácie, výskum 

a vývoj;  

- splnenie cieľov v oblasti zmeny klímy a 

energetiky;  

- zlepšenie vzdelanostnej úrovne; 

- podpora sociálneho začlenenia, najmä 

prostredníctvom zníženia chudoby a 

riešenia výziev spojených so starnutím 

obyvateľstva.  

 

Dunajská stratégia tieto ciele svojou víziou 

pre podunajskú oblasť posilňuje. Podporuje 

udržateľný rast s cieľom znížiť spotrebu 

energií, zvýšiť využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie, zmodernizovať odvetvie 

dopravy, aby bolo ekologickejšie a 

efektívnejšie, a podporiť ekologický cestovný 

ruch. Pomáha odstraňovať prekážky 

vnútorného trhu a zlepšuje podnikateľské 

prostredie. 

 

Konkurencie schopné a udržateľné 

hospodárstvo. 

Podpora kolaboratívneho hospodárstva
567

 

vytvára nové a zaujímavé podnikateľské 

                                                 
4 https://www.eu2020.gov.sk//europa-2020/ 

 

príležitosti, pracovné miesta a rast a často 

zohráva dôležitú úlohu nielen pri zvyšovaní 

efektívnosti hospodárskeho systému, ale aj pri 

zaisťovaní jeho  sociálnej a environmentálnej 

udržateľnosti, a umožňuje lepšie rozdelenie 

zdrojov a aktív, ktoré sú inak nedostatočne 

využívané, a tým prispieva k prechodu na 

obehové hospodárstvo. 

 

Kolaboratívne hospodárstvo je čoraz 

dôležitejšie v energetickom sektore, v ktorom 

spotrebiteľom, výrobcom, jednotlivcom 

a spoločenstvám umožňuje účinne 

spolupracovať v niekoľkých 

decentralizovaných fázach cyklu výroby 

energie z obnoviteľných zdrojov vrátane 

vlastnej výroby a spotreby, skladovania 

a distribúcie v súlade s cieľmi EÚ v oblasti 

zmeny klímy a energetiky. 

 

Kolaboratívne hospodárstvo vedie k 

vytváraniu kolaboratívnych platforiem na 

sociálne účely a rastúci záujem o 

kolaboratívne hospodárstvo založené na 

družstevných podnikateľských modeloch; 

- kolaboratívne systémy financovania, ako 

napríklad skupinové financovanie, sú 

dôležitým doplnkom k tradičným kanálom 

financovania v rámci účinného ekosystému 

financovania. 

- integrované metódy ekosystému 

financovanie na súhrnné hodnotenie 

celkových prínosov ekosystémov 

(ekologické, socio-kultúrne, ekonomické) k 

ľudskému blahobytu. Slúžia aj na 

rozhodovanie o prioritách pri využívaní 

jednotlivých druhov ekosystémov, ktoré 

bývajú vyjadrené v rôznych jednotkách a 

rôznymi metódami.
8
 

 

 

 

                                                                            
6 https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/7a46cc64-
bb09-11e8-99ee-01aa75ed71a1 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/?uri=CELEX:52017IP0271 
7 https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-

economy_sk 
8https://www.enviroportal.sk/clanok/hodnota-ekosystemov-a-ich-
sluzieb-na-slovensku 

 
 
 

https://www.eu2020.gov.sk/europa-2020/
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/7a46cc64-bb09-11e8-99ee-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/7a46cc64-bb09-11e8-99ee-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52017IP0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52017IP0271
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_sk
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_sk
https://www.enviroportal.sk/clanok/hodnota-ekosystemov-a-ich-sluzieb-na-slovensku
https://www.enviroportal.sk/clanok/hodnota-ekosystemov-a-ich-sluzieb-na-slovensku
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Zelený región pre budúce generácie
910

. 

Transformácia hospodárstva regiónu v záujme 

udržateľnej budúcnosti znamená 

prehodnotenie politiky v oblasti výroby a 

spotreby, poľnohospodárstva, dodávok čistej 

energie pre celú ekonomiku, ako aj v 

oblastiach priemyslu, plošnej infraštruktúry, 

dopravy, potravinárstva, výstavby, 

zdaňovania a sociálnych dávok. Na 

dosiahnutie týchto cieľov je nevyhnutné 

zvýšiť vnímanú hodnotu ochrany a obnovy 

prírodných ekosystémov, udržateľného 

využívania zdrojov a ľudského zdravia. Práve 

tu je transformačná zmena najpotrebnejšia a 

potenciálne aj najprínosnejšia pre 

hospodárstvo, spoločnosť a životné prostredie 

regiónu. 

 

Znamená aj na prípadné kompromisy medzi 

hospodárskymi, environmentálnymi a 

sociálnymi cieľmi. Hodnotenie dopadov na 

obyvateľa bude systematicky využívať všetky 

nástroje: reguláciu a normalizáciu, investície 

a inováciu, národné reformy, dialóg so 

sociálnymi partnermi a medzinárodnú 

spoluprácu. Európsky pilier sociálnych práv 

bude usmerňovať činnosť tak, aby sa na 

nikoho nezabudlo. 

 

Na dosiahnutie klimatických cieľov na roky 

2030 a 2050 je potrebná ďalšia 

dekarbonizácia ekosystému.
11

 

 

Dosiahnutie klimaticky neutrálneho a 

obehového hospodárstva si vyžaduje úplnú 

mobilizáciu hospodárstva. Približne polovicu 

celkových emisií skleníkových plynov a vyše 

90 % straty biodiverzity a prípadov 

nedostatku vody spôsobuje získavanie surovín 

a spracovanie materiálov, palív a potravín. 

Súčasný prístup je príliš „lineárny“ a závislý 

od kapacity a premeny nových  vyťažených, 

zobchodovaných a spracovaných materiálov 

                                                 
9 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-

green-deal_sk 
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640 
11https://ec.europa.eu/info/publications/final-report-high-level-panel-
european-decarbonisation-pathways-initiative_sk 

 
 
 

na tovar a  zlikvidovaných v podobe odpadu 

alebo emisií. Iba 12 % materiálov použitých v 

priemysle pochádza z recyklácie. 

 

Transformácia je príležitosťou na rozšírenie 

udržateľnej hospodárskej činnosti, ktorá 

vytvára pracovné miesta. Veľký potenciál 

nových činností a pracovných miest ponúka  

obehové hospodárstvo. 

 

Politika udržateľných výrobkov  smeruje k 

podpore obehového navrhovania všetkých 

výrobkov na základe spoločnej metodiky a 

zásad. Pred recykláciou materiálov sa 

uprednostní znižovanie ich objemu a 

opätovné využívanie. Podporia sa nové 

obchodné modely a stanovia minimálne 

požiadavky na prevenciu uvádzania 

environmentálne škodlivých výrobkov na trh. 

Opatrenia sa zamerajú najmä na odvetvia 

náročné na zdroje ako textilný priemysel, 

stavebníctvo, elektronika a plasty.  

 

Opatrenia budú podnikateľov motivovať, aby 

spotrebiteľom ponúkali možnosť voľby 

opätovne použiteľných, trvácnych a 

opraviteľných výrobkov. Dôležitým aspektom 

sú spoľahlivé, porovnateľné a overiteľné 

informácie, ktoré kupujúcim umožnia 

prijímať udržateľnejšie rozhodnutia a znižujú 

riziko environmentálne klamlivej reklamy, 

zabezpečíme ekologickosť verejného 

obstarávania. 

 

Udržateľná výrobková politika môže zároveň 

výrazne znížiť objem odpadu. Tam, kde sa 

vzniku odpadu nedá vyhnúť, sa musí využiť 

jeho zostatková hodnota a musí sa eliminovať 

alebo aspoň minimalizovať jeho vplyv na 

životné prostredie.  

 

Kľúčová je podpora nových foriem 

spolupráce s priemyslom a investícií do 

strategických hodnotových reťazcov, 

ekosystémy poskytujú základné služby, ako 

sú potraviny, pitná voda, čisté ovzdušie 

a ochrana pôdy. Systémové opatrenia musia 

zastaviť stratu biodiverzity. 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
https://ec.europa.eu/info/publications/final-report-high-level-panel-european-decarbonisation-pathways-initiative_sk
https://ec.europa.eu/info/publications/final-report-high-level-panel-european-decarbonisation-pathways-initiative_sk
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V stratégii biodiverzity
12

 sú určené opatrenia 

na splnenie týchto cieľov. Stratégia 

biodiverzity zahŕňa aj návrhy na ekologizáciu 

miest, obcí a na zvýšenie biodiverzity v 

týchto oblastiach: 

- rozšírenie ekologického poľnohospodárstva 

a krajinných prvkov bohatých  
na biodiverzitu na poľnohospodárskej pôde, 

- zastavenia úbytku opeľovačov a zvrátenia 

tohto trendu, 

- zníženia používania a škodlivosti pesticídov 

o 50 % do roku 2030, 

- zníženie spotreby chemických hnojív 

náhradou za biologické hnojivá. 

Hospodárske dôvody pre biodiverzitu sú 

zamerané na tri kľúčové sektory: 

 stavebníctvo  

 poľnohospodárstvo 

 potraviny a nápoje 

 

Obnova prírody znamená priame a nepriame 

miestne pracovné miesta, ktoré revitalizujú 

miestne komunity, napríklad opatrenia v 

oblasti klímy. 
 

Musia sa obnoviť prirodzené funkcie 

ekosystémov, najmä pôdy, podzemných a 

povrchových vôd. Ide o nevyhnutný 

predpoklad toho, aby sa zachovala a obnovila 

biodiverzita v jazerách, riekach, mokradiach a 

ústiach riek a aby sa predchádzalo škodám 

spôsobeným povodňami, resp. sa zmierňovali 

ich následky. Vykonávaním prístupu „Z 

farmy na stôl“ sa zníži znečistenie spôsobené 

nadmerným používaním živín. 

 

Transformácia môže byť úspešná len vtedy, 

ak sa uskutoční spravodlivým a inkluzívnym 

spôsobom. Práve najzraniteľnejšie osoby sú 

najviac vystavené škodlivým účinkom zmeny 

klímy a zhoršovania životného prostredia. To, 

aký to bude mať na občanov vplyv, bude 

závisieť od ich sociálnych a krajinotvorných 

podmienok. Mechanizmus pre spravodlivú 

transformáciu sa bude zameriavať na región a 

odvetvia, ktoré sú ňou najviac postihnuté. 

Bude financovaný zo zdrojov poskytnutých aj 

z rozpočtu EÚ, ako aj skupinou EIB s cieľom 

                                                 
12 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-

green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-

2030_sk#kov-prvky-stratgie-v-oblasti-biodiverzity 

zmobilizovať potrebné súkromné a verejné 

zdroje. Podpora bude spojená s 

presadzovaním transformácie na 

nízkouhlíkové činnosti odolné voči zmene 

klímy. Mechanizmus sa okrem iného bude 

snažiť chrániť tých občanov a pracovníkov, 

ktorí sú najviac vystavení účinkom 

transformácie, a to tak, že zabezpečí prístup k 

rekvalifikačným programom, ponúkne 

pracovné miesta v nových hospodárskych 

odvetviach alebo sprístupní hospodárne 

bývanie.  

 

Potreba sociálne spravodlivej transformácie 

sa musí odzrkadliť aj v politikách regiónu. 

Patria sem investície do poskytovania cenovo 

dostupných riešení pre tých, ktorých sa 

najviac dotýkajú politiky stanovovania cien 

uhlíka, napríklad prostredníctvom verejnej 

dopravy, ako aj opatrení na riešenie problému 

energetickej chudoby a na podporu 

rekvalifikácie. Súdržnosť politík v oblasti 

klímy a životného prostredia a holistický 

prístup sú často predpokladom toho, aby boli 

tieto politiky vnímané ako spravodlivé, čoho 

dôkazom je aj diskusia o zdaňovaní rôznych 

druhov dopravy. Aktívny sociálny dialóg 

pomáha podnikom a ich pracovníkom 

predvídať a úspešne zvládať zmeny. 

Prostredníctvom makroekonomickej 

koordinácie v rámci európskeho semestra sa 

budú podporovať národné politiky, ktoré sa 

dotýkajú týchto otázok. 

 

Obnova materiálovej a surovinovej 

základne. 

Prechod na obehové hospodárstvo vyžaduje 

zabezpečiť udržateľné zhodnocovanie 

odpadov uzatváraním materiálových tokov v 

dlhotrvajúcich cykloch, s dôrazom najmä na 

získavanie kritických surovín z odpadov.
13

 

 

Súčasný recyklačný priemysel nie je 

plánovaný a optimalizovaný na 

zhodnocovanie kritických surovín. Preto je 

potrebné viac sa sústrediť na zlepšenie zberu, 

triedenia, ako aj zhodnocovania odpadu, ktorý 

obsahuje významné množstvá obnoviteľných 

surovín získaných z prírodných zdrojov. 

                                                 
13

 Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_sk#kov-prvky-stratgie-v-oblasti-biodiverzity
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_sk#kov-prvky-stratgie-v-oblasti-biodiverzity
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_sk#kov-prvky-stratgie-v-oblasti-biodiverzity
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx362R-KXuAhULjosKHYQ3Bd0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.economy.gov.sk%2Fuploads%2Ffiles%2FwRKb2ncO.pdf&usg=AOvVaw1ESxPwoPGtLiWA-r3LiScM
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Pre realizáciu je nevyhnutná vzájomná 

spolupráca v modeli QUITUPLE HELIX na 

predchádzanie vzniku odpadu a opätovné 

použitie, ich zhodnocovanie a uplatňovanie 

produktov a výrobkov zhodnotených odpadov 

na trhu. Kľúčové aktivity v oblasti osvety 

budú v najbližších rokoch ovplyvňovať nové 

trendy v starostlivosti o životné prostredie. 

Jedným z nich je aj potreba predchádzania 

vzniku odpadov v súlade s hierarchiou 

odpadového hospodárstva SR posun k 

materiálovému zhodnocovaniu ako jedinej 

priority v odpadovom hospodárstve. 

Minimalizáciou vzniku odpadu sa 

zabezpečuje prechod na obehové 

hospodárstvo, v ktorom sa hodnota výrobkov, 

materiálov a zdrojov uchováva v 

hospodárstve čo možno najdlhšie. Efektívny 

nástroj, prostredníctvom ktorého si 

spoločnosť môže uvedomiť nevyhnutnosť 

zmeniť svoje zaužívané zvyky a potrebu 

účinne predchádzať tvorbe odpadu a 

plytvaniu potravinami, predstavujú 

informačné a vzdelávacie kampane zamerané 

na predchádzanie vzniku odpadov s cieľom 

dosiahnuť zmenu ľudského správania pri 

tvorbe odpadu a používaní nových výrobkov 

a produktov zo zhodnotených odpadov. 

 

V zmesovom komunálnom odpade sú najviac 

zastúpenou zložkou biologicky rozložiteľné 

komunálne odpady. S cieľom znížiť množstvo 

BRKO ukladaných na skládkach odpadov a 

zvýšiť množstvo recyklovaných komunálnych 

odpadov bola ustanovená povinnosť zaviesť a 

uskutočňovať jeho triedený zber. Triedeným 

zberom biologicky rozložiteľného odpadu z 

domácností  a služieb sa zabezpečí surovina k 

výrobe vysokokvalitného hnojiva, ktoré 

zlepšuje vlastnosti pôd.
14

 

 

Vytvorenie tokov odpadu na existujúce 

spracovateľské podniky jednotlivých prúdov 

odpadu predstavuje účinný nástroj na 

zvýšenie triedenia odpadu a zároveň na jeho 

následnú recykláciu a zhodnotenie, čím 

prispieva k úspore materiálovej a surovinovej 

                                                 
14

 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=celex%3A32008L0098 

základne z prírodných zdrojov. Využívaním 

výrobkov a produktov zo zhodnotených 

odpadov sa šetria surovinové zdroje.
15

  

Podpora budovania centier kolaboratívnej 

ekonomiky predstavuje jeden zo základných 

pilierov vytvorenia konceptu inteligentného 

mesta, tzv. SMART CITY. Súčasné 

ekonomické prostredie si zároveň vyžaduje 

vybudovať investičné prostredie, ktoré 

podporí budovanie a využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie (OZE)  a 

zároveň vybuduje efektívne prostredie pre 

kolaboratívnu ekonomiku v tejto oblasti. 

Vhodnou kombináciou OZE a 

nízkouhlíkových technológií bude možné 

znižovať spotreba fosílnych palív i produkciu 

emisií skleníkových plynov. Centrá 

kolaboratívnej ekonomiky by mali byť 

zamerané najmä energetické zhodnotenie 

ďalej už nezhodnotiteľných a nebezpečných 

odpadov. 

 

Revidovanie princípov a kritérií 

efektívnosti zeleného a sociálne 

zodpovedného verejného obstarávania. 

Uplatňovanie zeleného a sociálne 

zodpovedného verejného obstarávania a 

verejných súťaží sa stáva súčasťou 

environmentálneho a sociálne zodpovedného 

prístupu na všetkých úrovniach modelu 

Quintuple Helix. Environmentálne hodnoty sú 

stanovené na základe analýzy životného cyklu 

LCA pre výrobky, produkty a služby. 

V kontexte zavádzania princípov obehového 

hospodárstva vo verejnom obstarávaní 

revidujeme pravidlo Hodnota za peniaze 

(Value for money)  pri posudzovaní 

efektívnosti investícií na pravidlo Peniaze 

pre hodnotu (Money for value), kedy 

hodnota výrobkov, služieb a stavieb je 

stanovená podľa metodiky hodnotenia 

nákladov životného cyklu LCC, ktorá 

umožňuje transparentne vyhodnotiť 

environmentálne a sociálne dopady 

projektov i produktov na región a obyvateľa. 

 

 

                                                 
15

 https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-
releases/2018/05/22/waste-management-and-
recycling-council-adopts-new-rules/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32008L0098
https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2018/05/22/waste-management-and-recycling-council-adopts-new-rules/
https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2018/05/22/waste-management-and-recycling-council-adopts-new-rules/
https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2018/05/22/waste-management-and-recycling-council-adopts-new-rules/
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Katalóg obehového hospodárstva. 

Katalóg obehového hospodárstva je založený 

na zozname environmentálnych materiálov, 

výrobkov, produktov a riešení v zmysle 

hierarchie nakladania s odpadmi.  

 

Katalóg je systémovou pomôckou pre 

rozhodovanie investorov pri navrhovaní 

zámerov na prechod na Obehové 

hospodárstvo. Pre investorov, projektantov a 

verejnosť slúži ako poklad pre výber  

najvhodnejšieho environmentálneho riešenia 

v porovnaní s materiálmi, výrobkami, 

produktmi a riešeniami lineárneho 

hospodárstva. 

 

Na základe Katalógu  Obehového 

hospodárstva materiálov, výrobkov, 

produktov a existujúcich technológií 

koncových produktov je poskytovaná 

konzultačná a poradenská činnosť pre 

investorov, projektantov a verejnosť pri 

nediskriminačnom uplatňovaní 

environmentálnych materiálov, výrobkov, 

produktov a riešení na trhu. Zároveň 

vykonávame analýzu a hodnotenie zámerov 

z pohľadu prechodu na obehové hospodárstvo 

na troch princípoch – ekonomicky, 

environmentálne, sociálne v porovnaní s 

konvenčným produktom lineárneho 

hospodárstva. Výstupom je hodnotenie  

komplexných nákladov počas životného cyklu 

LCC/TCO vrátane externalít. Zavedenie 

kritérií nákladov životného cyklu ukazuje 

presne na úsporu nákladov na odstraňovanie 

externalít, čo je rozhodujúce pre ponuky 

ekologických produktoch vo verejných 

obstarávaniach a súťažiach.  

Hodnotenie a certifikácia podľa zásad 

obehového hospodárstva 

Využitie certifikačných systémov, ich zásad a 

metodiky pri hodnotení zámerov, predstavuje 

efektívny nástroj pre ich posudzovanie v 

oblasti regionálneho rozvoja a súladu. Sú 

efektívnym nástrojom pre  čerpanie 

finančných prostriedkov z pohľadu vyváženej 

ekonomiky, ktorá je v súlade so zásadami 

obehového hospodárstva a environmentálneho 

rozvoja územia. Certifikácia podľa zásad 

obehového hospodárstva podporuje také 

systémy kvality, ktoré sa dokážu udržateľným 

spôsobom prispôsobiť požiadavkám 

regionálneho rozvoja. Požiadavky, kladené na 

znižovanie uhlíkovej stopy smerom ku 

dekarbonizácii, si vyžadujú certifikáciu už na 

začiatku tvorby projektovej dokumentácie 

alebo dizajnu produktu.  

 

A) Environmentálna hodnota zámeru 

/stavby  - z pohľadu dopadov na životné 

prostredie: 

1. Environmentálne hodnotenie dopadov 

stavby (zámeru) na krajinu a obývateľné 

prostredie obyvateľa s možným využitím 

certifikácie GREENPASS®. Predkladá 

hodnotové údaje pred a po realizovaní 

zámeru zamerané na: klímu a mikroklímu 

prostredia; vodu a odtokový proces 

povrchových dažďových vôd; vzduch i 

prúdenie a vplyv vetrov; biodiverzitu a 

obnovu rastlinnej rozmanitosti; Energiu a 

tepelnú záťaž prostredia. 

2. a/Environmentálne hodnotenie stavby 

(budovy) z hľadiska prístupov materiálovej 

sklady a prevádzkových nákladov 

s využitím hodnotenia podľa systémov 

certifikácie BREEAM, LEED, OGNI. 

Hodnotením sa preukazuje najmä zámer pre: 

udržateľnosť miesta, efektívne využitie 

vody, efektívne využitie energie, materiály 

a zdroje, odpady, kvalita vnútorného 

prostredia, konštrukcia a využitie budovy. 

Hodnotením a certifikáciou investičného 

zámeru investor získa efektívne financovanie 

bez legislatívnych a časových prieťahov. 

Hodnota investície s environmentálnym, 

sociálnym a ekonomickým dopadom,  vrátane 

prevádzkových nákladov v zmysle platnej 

legislatívy udržateľného rozvoja sa zvýši 

úmerne so skrátením a zjednodušením 

procesov prípravy, výstavby a  uvedenia do 

prevádzky, legislatívne konania prebehnú bez 

negatívnych vstupov posudzovania zámeru zo 

strany štátnej a verejnej správy, účastníkov 

konania, dotknutých orgánov a verejnosti, čo 

je jeden z hlavných prínosov hodnotenia a 

certifikácie.  
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3. Environmentálne hodnotenie výrobkov a 

produktov 

a/ TYP III EPD - analýza životného cyklu 

LCA (úroveň celosvetová): 

Environmentálne vyhlásenie o produkte 

(EPD) je nezávisle overený a registrovaný 

dokument obsahujúci transparentné a 

porovnateľné informácie o vplyve výrobkov 

na životné prostredie na základe Analýzy 

životného cyklu LCA. Vyhodnocuje okrem 

iného viazanú H2O, CO2, S a energetickú 

náročnosť technologickej výroby. 

b/ TYP II EKOLABEL – (úroveň európska): 

environmentálna značka EÚ pre vybrané 

druhy produktov zohľadňujúca celý životný 

cyklus produktu 

c/  TYP I Environmentálne vhodný produkt 
– (úroveň národná): hodnotí dopad na 

zložky životného prostredia (vzduch, voda, 

pôda), obsah škodlivých látok v týchto 

zložkách, energetickú náročnosť, tvorba a 

spracovanie odpadov, spotreba surovín, 

vplyv na ľudské zdravie a iné. Hodnotená je 

aj trvanlivosť, opraviteľnosť a bezpečnosť 

výrobku. 

B) Sociálna hodnota zámeru z pohľadu 

sociálnych dopadov v regióne 
1. Vplyv investície na ekonomickú 

návratnosť pre región pre spravodlivé 

pracovné prostredie 

a/ zamestnanosť v regióne predstavuje 

preukázateľný počet vytvorených 

pracovných príležitostí počas investičnej 

výstavby a v prevádzke po jej realizácii. 

b/ regionálne produkty - regionálna značka: 

preukazuje garantovaný pôvod v regióne v 

súlade s kvalitou. ( podpora lokálnych 

malých a stredných podnikateľov, 

minimálne dopravné a skladové náklady 

priamo ovplyvnia cenu dodávaných služieb 

a produktov) 

2. Pomer príjmov a výdavkov sociálne 

spravodlivého pracovného prostredia  
preukazuje sa, ako príjem zamestnancov 

podľa zamestnanosti vo vzťahu k 

priemernému zárobku v regióne v pomere k 

výdavkom vzťahujúcim sa na presun kapacít 

(ubytovanie, stravné, odlučné, doprava). 

3. Environmentálne hodnotenie pohody 

vnútorného prostredia budov. Popredný 

nástroj na zlepšenie zdravia a pohody v 

budovách na celom svete, ktorá overuje 

kvalitu priestoru a jeho schopnosť pozitívne 

vplývať na pohodu a produktivitu jeho 

používateľov je certifikácia WELL Building 

Standard. 

C) Ekonomická hodnota zámeru z pohľadu 

dopadov na investora 

1. Investičná časť vrátane prípravy  
preukazuje  celkovú hodnota vlastnej 

investície (predpokladanú) v prepočte na 

počet hodín fondu pracovného času a 

priemerný príjem v regióne. 

2. Prevádzkové náklady po dobu životnosti 
preukazujú na projektované prevádzkové 

náklady počas užívania, najmä náklady na 

energie, vodu, odpady voči odporúčaným 

technickým normám. 

3. Likvidita po ukončení životnosti vo väzbe 

na environmentálne hodnotenie sa 

preukazuje pred -demolačným auditom v 

rozsahu:  

a) Identifikácia materiálov a súčastí 

(nebezpečných aj ostatných), ktoré vzniknú 

z demolácie alebo rekonštrukcie. Definuje 

druh ako aj množstvo materiálových tokov, 

vyplývajúcich z demolácie (vysoko-rizikové 

alebo nízko-rizikové materiály), 

b) Špecifikácia materiálov, ktoré majú byť 

triedené pri zdroji, a ktoré môžu/nemôžu byť 

opätovne použité alebo recyklované a akým 

spôsobom. Návrh riešenia pre plán 

nakladania s odpadom. 

4. Udržateľnosť zamestnanosti vo väzbe na 

sociálne hodnotenie napr. vzdelávanie, 

zásobovanie, stravovanie, odbytová 

základňa. 

Využívanie certifikácie dostupných systémov 

pomáha samosprávam, regionálnym 

projektantom a vývojárom efektívne 

rozhodnúť o každom ďalšom plánovaní a 

rozvoji územia. Zároveň predstavujú 

komplexný nástroj, ktorý skĺbi požiadavky 

strategického plánovania v území tak, aby 

boli zohľadnené environmentálne, 

energetické, klimatické,  socioekologické a 

ekonomické potreby regiónu, pri zachovaní 

udržateľného rozvoja a hospodárskeho rastu. 
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OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO 

V REGIONÁLNEJ  SAMOSPRÁVE 

Obehové hospodárstvo predstavuje 

ekonomický model uprednostňujúci opätovné 

využívanie a recyklovanie produktov 

(Europarl, 2021). Cieľom obehového 

hospodárstva je čo najdlhšie udržiavať 

hodnotu výrobkov, materiálov a zdrojov ich 

návratom do produkčného cyklu na konci ich 

používania pri minimálnej tvorbe odpadu. 

Čím menej výrobkov je zlikvidovaných, tým 

menej surovín sa vyťaží, čo pozitívne vplýva 

na životné prostredie. (Eurostat, 2021) 

Prechod na intenzívnejšie obehové 

hospodárstvo, v ktorom sa hodnota výrobkov, 

materiálov a zdrojov uchováva v 

hospodárstve čo možno najdlhšie a 

minimalizuje sa vznik odpadu, je významným 

príspevkom k úsiliu EÚ o rozvoj 

udržateľného nízkouhlíkového, 

konkurencieschopného hospodárstva, ktoré 

efektívne využíva zdroje. (Eurokom, 2015). 

Súvisiaca správa poukazuje na rozsiahlejšie 

prínosy obehového hospodárstva vrátane 

zníženia súčasných úrovní emisií oxidu 

uhličitého (EMS,2015).  

 

Obehové hospodárstvo je systém, ktorý už vo 

fáze prípravy produktu, kladie dôraz na 

udržateľnosť celého životného cyklu 

produktu. Jednotlivé fázy životného cyklu 

produktu musia byť v maximálnej možnej 

miere v súlade s existujúcimi technológiami, 

legislatívou i výsledkami dobrej praxe, a 

zároveň preukázateľne udržateľné 

v uzavretom cykle tak, aby produkovali, čo 

najmenšie množstvo odpadu i CO2, pri 

dodržaní zásady dlhodobej udržateľnosti 

uzavretého cyklu. 

 

Tvorba produktov v súlade s obehovým 

hospodárstvom 

Obehové hospodárstvo je model produkcie a 

spotreby, v rámci ktorého sa produkty 

neefektívne neodstraňujú, ale sa zdieľajú, 

požičiavajú, opätovne využívajú, opravujú a 

recyklujú dovtedy, pokiaľ to je možné. 

Takýto spôsob produkcie a spotreby 

napomáha zvyšovaniu životnosti produktov 

a znižovaniu produktov na konci životného 

cyklu (odpad). Ak nejaký výrobok dosiahne 

koniec svojej životnosti, potom materiály z 

ktorých bol vyrobený, sa použijú na výrobu 

nových. Niektoré materiály môžu byť 

používané opakovane, čím sa vytvárajú ďalšie 

hodnoty. (Europarl, 2021). Obehové 

hospodárstvo začína na úplnom začiatku 

životného cyklu výrobku. Fáza navrhovania, 

ako aj výrobné procesy majú vplyv na 

získavanie zdrojov, využívanie zdrojov a 

vznik odpadu počas celého životného cyklu 

výrobku. (Eurokom, 2015) 

 

Z pohľadu tvorby produktov začína proces na 

samom začiatku životného cyklu produktu: 

inteligentný dizajn produktu a výrobné 

procesy môžu pomôcť šetriť zdroje, teda 

vyhnúť sa neefektívnemu nakladaniu s 

odpadom a vytvárať nové obchodné 

príležitosti. (Eurostat, 2021)  
 

 
 

Spoločným úsilím verejného, súkromného, 

vzdelávacie sektora a verejnosti inovatívneho 

modelu Quintuple Helix je podporiť nový 

environmentálny trh, prostredníctvom 

zavádzania príkladov dobrej praxe a pomocou 

nich postupne zvyšovať informovanosť 

zákazníka. Práve príklady dobrej praxe v 

prospech spotrebiteľa jasne   deklarujú vzťahy 

medzi komplexnými nákladmi životného 

cyklu a hodnotením viazaným na nakladanie s 

energiami, v súlade so stavom uhlíkovej stopy 
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v stavebných materiáloch, tovaroch, 

produktov  a následné dopady vplývajúce  na 

životné a sociálne prostredie. 

 
Obehové hospodárstvo si vyžaduje tvorbu 

takých produktov, ktoré budú spotrebovávať 

čo najmenej  primárnych zdrojov i energií, 

a zároveň pri ich realizácii bude 

preferované využívanie obnoviteľných 

zdrojov i materiálov. Produkty Obehového 

hospodárstva musia spĺňať požiadavku 

opakovaného užívania, opraviteľnosti, 

zlepšovania, recyklovateľnosti alebo 

environmentálne prijateľnej  rozložiteľnosti 

a to pri neustálom znižovaní uhlíkovej stopy. 

            
 

AKTIVITY NARA-SK ZA ROK 

2020 
Národná recyklačná agentúra Slovensko 

(NARA-SK) v roku 2020 na modeli 

QUINTUPLE HELIX naďalej združuje 

verejný, podnikateľský, vzdelávací a 

občiansky sektor. NARA-SK pracovala na 

metodike pre systémové projekty obehového 

hospodárstva.  

 

Naša vízia: Ekologická stabilita územia a 

kvalita života pre sociálne spravodlivého 

pracovného a obývateľného prostredia.  

Priority:  

 Zníženie CO2-obnoviteľné zdroje a 

prebytky energií,  

 Obnova materiálovej databázy,  

 Obnova biodiverzity,  

 Riešenia pre oblasť zmeny klímy.  

Cieľ: sociálna ekológia a ochrana životného 

prostredia pre inovácie, udržateľný rozvoj a 

hospodársky rast. 

 

Nadviazanie na prácu v roku 2019 

Medzinárodná konferencia Obehové 

hospodárstvo - Textilný odpad 2019 

transponovala  

a/ do tradičného chápania konferencie 

podujatie typu „veľkého tresku“, aby 

upozornila odbornú prax a verejnosť na 

odpadový prúd textilu po dobe životnosti, 

ktorý tvorí 4-8% zmesového TKO, avšak 

MŽP v čase konferencie indikovalo 

systémové riešenie až po roku 2023, 

b/  koncept „full value chain big bang“ bol v 

poli obehového hospodárstva promovaný 

Holandskom a ich najvýznamnejšieho 

podujatia v akcelerácii cirkulárnej 

ekonomiky = HOLLAND CIRCULAR 

WEEK- ktoré od svojho predsedníctva 

(1.1/2 2016) cieľavedome distribuuje 

obehové hospodárstvo ako novú 

ekonomickú znalostnú paradigmu cez svoje 

veľvyslanectvá a obchodné zastupiteľstva v 

Európe a vo svete. Je zrejmé, že textilný 

upcycling sa začína na zvýšení efektívnosti 

vysokej úrovne zberu a triedenia, ktorý 

musia členské  štáty zabezpečiť do roku 

2025. Zákon o odpadoch nevenuje špeciálnu 

pozornosť textilnému odpadu, nestanovuje 

špeciálne požiadavky, ciele, limity, už vôbec 

nástroje - platia len všeobecné ustanovenia 

zákona (hierarchie odpadového 

hospodárstva). Textil nespadá ani do režimu 

RZV, absencia štatistických dát o 

materiálových tokoch, trh a iniciatívy nie sú 

vôbec znalostne uchopené a teda ani 

podporené.  

 

Závery konferencie: 

a/Prostredníctvom verejno-súkromného 

partnerstva a „veľkého tresku“ eliminovať 

centrálny, rezortný, zhora nadol proces 

tvorby celoštátnej stratégie pre textil–

celoštátna diskusia pre upcycling textilného 

odpadu zahrnúť do POH SR 2021 – 2026 a 

ostatných nadrezortných/vládnych 

dokumentov a rozhodnutí. b/Otvoriť 

diskusia o zavedení RZV pre textil - 

schému, textil zahrnúť do prúdu odpadov 

zákona o odpadoch, finančné posilnenie 

sektora odpadového textilu. c/Programovo 

posilňovať pozíciu tzv. „green jobs“ a to 

vrátane zlepšenia spoločenského vnímania 

operátorov u spracovateľov odpadu 

(triedenie, ručné odstraňovanie netextilných 

prvkov) zaradiť do vysoko spoločensky 

oceňovaných aktivít registrovaných 

sociálnych podnikov. 
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Stratégia pre rok 2020 

Na základe modelu QUADRUPLE HELIX 

prijala NARA-SK pre rok 2020 stratégiu  

verejnej diskusie a osvety pre textil:  

A/Zaradiť podľa §27 a nasl. Zákona o 

odpadoch do vyhradeného prúdu odpadov 

textil, zaradiť inovatívne green jobs ako 

prioritu podpory regionálnej zamestnanosti.  

B/Podporovať obce vo výzvach Fondu 

obnovy a EŠIF pre uplatňovanie 

ekodizajnových výrobkov zo zhodnotených 

odpadov na základe benchmarku 

environmentálnej zodpovednosti = hodnoty 

odovzdaného druhu separovaného odpadu.  

C/Požiadavka komplexného riešenia už 

nesmie byť tzv. doložkou, ale predpokladom 

projektu naprieč celým spektrom výziev 

EŠIF na základe 6 základných mestských 

výziev: Mikroklíma, Voda, Vzduch, 

Biodiverzita, Energia, Environmentálna 

hodnota dopadov na obyvateľa. 

D/Eliminovať globalizovanú „rýchlu módu“, 

podpora domácich technických tkanín s 

elimináciou produkcie mikroplastov v 

domácnostiach (pranie). 

E/Eliminácia spoločenskej prijateľnosti 

využitia textilu na W2T, produkčného 

spaľovania (spaľovne, cementárne) na 

minimálnu nevyhnutnú mieru, reálny výkon 

eko-inšpekcie a potieranie eko-kriminality a 

medzinárodného odpadového eko-terorizmu. 

F/Pre verejnú správu zaviesť povinnosť 

zeleného a sociálneho zodpovedného 

verejného obstarávania a verejných súťaží. 

Inovatívnosť projektu spočíva v modeli 

QUADRUPLE HELIX
16

  s dosahom i na 

                                                 
16

https://en.wikipedia.org/wiki/Quadruple_and_quintuple_innovation

_helix_framework 
 

stredné odborné školy a  výskumno a 

vývojovú činnosť doktorandského štúdia na 

univerzitách. 

 

Ciele stanovené na začiatku 

a/Prostredníctvom verejno-súkromného 

partnerstva a „veľkého tresku“ eliminovať 

centrálny, rezortný, zhora nadol proces 

tvorby celoštátnej stratégie pre textil–

celoštátna diskusia pre upcycling textilného 

odpadu zahrnúť do POH SR 2021 – 2026 a 

ostatných nadrezortných/vládnych 

dokumentov a rozhodnutí.  

b/Otvoriť diskusia o zavedení RZV pre textil - 

schému, textil zahrnúť do prúdu odpadov 

zákona o odpadoch, finančné posilnenie 

sektora odpadového textilu.  

c/Programovo posilňovať pozíciu tzv. „green 

jobs“ a to vrátane zlepšenia spoločenského 

vnímania operátorov u spracovateľov 

odpadu (triedenie, ručné odstraňovanie 

netextilných prvkov) zaradiť do vysoko 

spoločensky oceňovaných aktivít 

registrovaných sociálnych podnikov. 

 

Naplnenie cieľov  

a/ V rámci siete partnerov NARA-SK bola 

vyvolaná osveta formou zasielania 

mailových  informačných aktivít 

a zverejnených aktivít na stránke 

www.narask.sk s následnou diskusiou pre 

viac ako 225 členov a partnerov NARA-SK 

(verejná správa a samospráva, podnikateľské 

subjekty, vzdelávacie organizácie 

a združenia, fyzické osoby. Zároveň sme sa 

aktívne zapojili do procesu Programu 

odpadového hospodárstva SR na roky 2021 

– 2025 a tvorby Integrovaných územných 

stratégií samosprávnych krajov – TTSK, 

TSK, NSK a BBSK. Osvetu sme premenili 

v rámci ÚMR do ÚMR Zvolen, Trenčín 

a Žilina. 

b/ Legislatívny návrh bol vypracovaný v júli 

2020 s cieľom platnosti novely Zákona o 

odpadoch pre odpadový prúd textil od 

01.01.2021. Nakoľko legislatívne zmeny je 

možné na Slovensku uskutočniť na základe 

poslaneckého alebo vládneho návrhu, 

podklady so znením legislatívneho návrhu 

i odôvodnením sme zaslali na MŽP SR, 

odbor odpadového hospodárstva 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quadruple_and_quintuple_innovation_helix_framework
https://en.wikipedia.org/wiki/Quadruple_and_quintuple_innovation_helix_framework
http://www.narask.sk/


 12 

a integrovanej prevencie a poslancom NR 

SR a poslancovi NR SR, predsedovi výboru 

NR SR  pre životné prostredie.  

c/ V rámci prípravy pre Integrované územné 

stratégie s prihliadnutím na Plán obnovy pre 

Európu sme vykonali osvetu v posilnení 

postavenia registrovaných sociálnych 

podnikov pre tvorbu zelených pracovných 

miest v odpadovom hospodárstve 

v spolupráci s podnikom obehového 

hospodárstva POH, s.r.o., registrovaný 

sociálny podnik a s občianskym združením 

Ružínska priehrada, o.z. pre projekt 

„Panenská turistika vodnej nádrže Ružín - 

Pilotný projekt Čistenie Ružínskej vodnej 

nádrže a jej hlavných prítokov riek Hnilec 

a Hornád“ s návrhom tvorby nových 

registrovaných sociálnych podnikov. Osveta 

bola vykonaná vo viac ako 235 

registrovaných sociálnych podnikoch. 

 

Hlavné aktivity v roku 2020 

Závery z konferencie poukázali na nesprávnu 

stratégia informovanosti o obehovom 

hospodárstve. Nehovorí sa o nových 

výrobkoch zo zhodnotených odpadov ako 

začiatku reťazca obehového hospodárstva 

(AGENDA 2030). Spôsob prezentácie: zber, 

triedenie, recyklácia problém s textilným 

odpadov nevyriešil. Vyvolal nedôveru k  

výrobkom zo zhodnotených odpadov. 

Absentuje aplikačná praxe zeleného a 

sociálneho zodpovedného VO 

uprednostňujúce komplexné riešenia ochrany 

životného prostredia a sociálnych dopadov 

ako nástroj pre plnenie Európskej ekologickej 

dohody – The Green Deal. Absentuje 

deklaratívna podpora environmentálnej 

značky a dobrovoľného environmentálneho 

označovania výrobkov, Environmentálna 

deklarácia produktu EPD na základe Analýzy 

životného cyklu LCA zo strany kultúrneho 

povedomia spoločnosti ako celku a jeho 

hodnoty na základe Hodnotenie životného 

cyklu LCC. 

 

Národná recyklačná agentúra Slovensko na 

modeli QUADRUPLE HELIX a princípoch 

sociálne –environmentálne -ekonomicky 

zostavila osvetovú publikáciu Obehové 

hospodárstvo - textilný odpad príklady 

riešení pre Priemyselné stavby, Občiansku a 

bytovú výstavba, Dopravnú a  Zelenú 

infraštruktúru. Publikácia bola prezentovaná 

v roku 2020 na Medzinárodných 

konferenciách: Česko-slovenský průmyslový 

klastr - Žítková, Festival architektúry v Brne, 

EKO a ENERGY Inovation -Košice, v rámci 

projektu ERASMUS+ CircleVET, projektu 

Interreg Europe BIOREGIO, KAVA 17150 -

Lifelong Education (EIT Raw Materials)- 

PARADE, na národnej úrovni GREEN 

CUBATOR Prešov, pre MAS Bebrava, v 

relácii MY ECHO Žilina, vo Zvolenských 

novinách, relácii Služby správe v TV 

Nitrička. Uvedené riešenia sa na Slovensku už 

aplikujú a to hlavne v  podnikateľskom 

sektore. 

 

Naše výstupy 

Výstupom tejto osvetovej činnosti je 

legislatívny návrh zmeny Zákona o odpadoch 

o zaradení textilu do prúdu odpadov. 

Legislatívny návrh bol predložený na MŽP 

SR, Odbor odpadového hospodárstva a 

integrovanej prevencie a do Národnej rady 

SR, predsedovi výboru NR SR pre životné 

prostredie. 

 

Osvetovú líniu Národná recyklačná agentúra 

Slovensko preniesla v roku 2020 i do 

medzinárodného projektu Interreg DanuP-2-

Gas do 10  členských krajín a 4 pridružených 

partnerov v rámci Dunajského regiónu.  

http://www.interreg-danube.eu/approved-

projects/danup-2-gas 

 
 

Slovenská republika sa stala predsedajúcou 

krajinou Stratégie EÚ pre dunajský región 

(dunajská stratégia). Svojho predsedníctva sa 

ujala od 1. novembra 2020, trvať bude do 31. 

októbra 2021. Slovensko stanovilo 

ambiciózne ciele, ktoré chce počas svojho 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas
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predsedníctva spolu s partnermi presadzovať. 

Z tematického hľadiska ide najmä o 

digitalizáciu, inovácie, zmenu klímy a 

ochranu biodiverzity. 

Stratégia Dunajského regiónu prináša pre 

našich členov a partnerov zapojiť sa do 

projektu formou stakeholdera, resp. aktívne sa 

zapojiť do návrhov spoločných 

pripravovaných výziev Interreg Central 

Europe, Interreg EUSDR, Horizont  Central 

Europe, Erasmus+, Eureka.  

 

 
https://danube-region.eu/ 

 

V rámci celoslovenskej osvety sa k NARA-

SK pripojili  Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre, Technická univerzita vo 

Zvolene, Technická univerzita Košice a na 

medzinárodnej úrovni Vysoké učení 

technické v Brne formou výskumu, vývoja a 

zapojením doktorandského štúdia. 

Prostredníctvo projektu OP EVS ENPAUS 

(energie -participácia -úspory) sa zapojili i 

stredné odborné školy.  

Národná recyklačná agentúra Slovensko sa 

aktívne zapojila do tvorby: 

 Programu odpadového hospodárstva SR na 

roky 2021-2025 

 Vodný plán Slovenska na roky 2022- 2027 

 Cestovná mapa pre obehové hospodárstvo 

SR 

 Integrované územné stratégie 

samosprávnych krajov TTSK, TSK, NSK 

a BBSK 

 

Posilňovanie pozície tvorby zelených 

pracovných miest tzv. „green jobs“ a to 

vrátane zlepšenia spoločenského vnímania 

operátorov u spracovateľov odpadu (triedenie, 

ručné odstraňovanie netextilných prvkov) sme 

zaradili do osvety sieť registrovaných 

sociálnych podnikov prostredníctvom 

podniku obehového hospodárstva POH, s.r.o., 

registrovaný sociálny podnik. V rámci osvety 

boli vykonané osobné stretnutia s praktickými 

príklady využitia zhodnoteného textilného 

odpadu v riešenia pre zelenú infraštruktúru v 

rámci 62. výzvy OP KŽP. 

 

Prínos  

Riešenia zo zhodnoteného textilného odpadu 

sa dostali do obsahu pripravovaného 

dokumentu Program odpadového 

hospodárstva na roky 2021 – 2025. 

 

Riešenia sú súčasťou projektov samospráv  

62. Vodozádržnej výzvy OP KŽP a v oblasti 

životného prostredia sa stali súčasťou IÚS 

samosprávnych krajov a ÚMR.  

 

V roku 2020 sme sa zapojili do START UP 

na výskumnom centre TECHNICOM 

Technickej univerzity Košice v spolupráci 

s podnikom obehového hospodárstva  POH, 

s.r.o., registrovaný sociálny podnik. 

 

Predstavitelia výskumných univerzít: 

Slovenská technická univerzita, Ekonomická 

univerzita v Bratislave, Technická univerzita 

v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline 

spoločne so Zväzom automobilového 

priemyslu SR v rámci  združenie UNIVNET 

realizujú výskumno-vývojové aktivity v 

oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov, 

teda aj textilu. 

 

Legislatívneho návrh na zmenu Zákona 

o odpadoch pre prúd odpadov textil bol 

predložený na MŽP SR, odbor odpadového 

hospodárstva a integrovanej prevencie 

a poslancom NR SR a poslancovi NR SR, 

predsedovi výboru NR SR  pre životné 

prostredie.  

 

V rámci celospoločenských aktivít na 

národnej úrovni, ale aj medzinárodnej úrovni 

https://danube-region.eu/
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pripravený legislatívny návrh pre prúd 

odpadov textil bol podporený a žiadaný 

odbornou, vzdelávacou, podnikateľskou 

obcou i laickou verejnosťou.  

 

Prijatím novely zákona o odpadoch sa stane 

Slovenskom lídrom v rámci EÚ nielen 

v oblasti zbierania, triedenia, ale najmä 

v procese zhodnocovania na nové 

ekodizajnové výrobky. Prijatie novely v roku 

v roku 2021 umožní naplniť cieľ EÚ 

stanovený na rok 2025 s predstihom už v roku 

2022.  

 

Uvedená skutočnou pomôže k rýchlejšej 

obnove surovinovej základne pre ochranu 

prírodných zdrojov, znižovaniu uhlíkovej 

stopy, realizovať opatrenia za zmiernenie 

dopadov zmeny klímy a obnovu biodiverzity.  

 

Zároveň sa vytvorí vznik nových zelených 

pracovných miest (green jobs) v oblasti 

triedenia, upcyklácie a prípravy na recykláciu 

textilného odpadu. 

 

Vykonané aktivity vyvolali synergický efekt 

v oblasti udržateľnosti a tvorby nových 

registrovaných sociálnych podnikov v oblasti 

odpadového hospodárstva.  

Už dnes Národná recyklačná agentúra 

Slovensko pripravuje celoslovenskú pracovnú 

vzdelávaciu konferenciu k zelenej 

zamestnanosti registrovaných sociálnych 

podnikov v spolupráci s MPSVR SR, 

Poradenskými centrami SSE, Platformou 

malého, stredného a rodinného podnikania 

a živnostníkov, sieťou registrovaných 

sociálnych podnikov podniku obehového 

hospodárstva POH, s.r.o., registrovaný 

sociálny podnik, člena Aliancie pre sociálnu 

ekonomiku na Slovensku. 

 

Partneri z projektov EÚ 

BIOREGIO, Interreg Europe 
https://www.interregeurope.eu/bioregio/ 

Circle VET, Erasmus+ 
http://circlevet.eu/ 

Circle Skills, Erasmus+ 
http://changemaker.nu/eu-projects/circular-skills 

DanuP-2-Gas, Interreg Danube 
http://www.interreg-danube.eu/approved-

projects/danup-2-gas/partners 

Nareg, Interreg V-A Slovenská republika – 

Rakúsko 
https://www.trnava-vuc.sk/12711-sk/zakladne-

informacie-o-projekte-nareg/ 

 

Partneri v rámci osvety 

 Aliancia pre sociálnu ekonomiku na 

Slovensku 

 Banskobystrický samosprávny kraj, 

Integrovaná územná stratégia 

 Energetický Klaster Prešovského kraja 

 Ipeľský energetický enviromentálny klaster 

IPEEK 

 Národný energetický klaster NEK 

 Nitriansky samosprávny kraj, Integrovaná 

územná stratégia 

 Platforma malého, stredného a rodinného 

podnikania a živnostníkov, SAMPaŽ 

 Regionálne centrá SSE, NP Inštitút sociálnej 

ekonomiky 

 Regionálny inovačný priemyselný klaster 

rimavská kotlina REPRIK 

 Služby správe, Platforma združenia 

právnických osôb v oblasti komplexných 

služieb správy nehnuteľností 

 Smart koncepty v manažmente miestneho a 

regionálneho rozvoja, Trenčín 

 

Naše vystúpenia v médiách 
https://www.facebook.com/wave.cnk/videos/55497179

1885353/ 

https://www.facebook.com/euractiv.sk/videos/3499104

690125249/ 

https://www.youtube.com/watch?v=QsFApQFyJAY 

https://tvnitricka.sk/sluzby-sprave/ 

 

Predsavzatia pre rok 2021 

Národná recyklačná agentúra Slovensko 

riešenia obehového hospodárstva v krízovej 

časti odpadové hospodárstvo už dnes rozšírila 

o riešenia na princípe kolaboratívneho 

hospodárstva (Európska agenda pre 

kolaboratívne hospodárstvo, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-

8-2017-0271_SK.html) i na riešenia koncových 

produktov, výrobkov plastového odpadu, 

biologicky rozložiteľného a kuchynského 

odpadu, živočíšneho odpadu. Riešenia prepája 

s výstupmi produktov zo zhodnoteného 

textilného odpadu  pre obnovu surovinovej 

základne pre ochranu prírodných zdrojov, 

znižovaniu uhlíkovej stopy, realizovať 

https://www.interregeurope.eu/bioregio/
http://circlevet.eu/
http://changemaker.nu/eu-projects/circular-skills
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas/partners
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas/partners
https://www.trnava-vuc.sk/12711-sk/zakladne-informacie-o-projekte-nareg/
https://www.trnava-vuc.sk/12711-sk/zakladne-informacie-o-projekte-nareg/
https://www.facebook.com/wave.cnk/videos/554971791885353/
https://www.facebook.com/wave.cnk/videos/554971791885353/
https://www.facebook.com/euractiv.sk/videos/3499104690125249/
https://www.facebook.com/euractiv.sk/videos/3499104690125249/
https://www.youtube.com/watch?v=QsFApQFyJAY
https://tvnitricka.sk/sluzby-sprave/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0271_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0271_SK.html
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opatrenia za zmiernenie dopadov zmeny 

klímy a obnovu biodiverzity. 

 

V súčasnom období sa pripravuje spoločný 

Česko – slovenský projekt  zameraný na 

spoluprácu regiónov k prechodu na obehové 

kolaboratívne hospodárstvo s Víziou: 

Ekologická stabilita územia a kvalita života 

pre sociálne spravodlivého pracovného a 

obývateľného prostredia. Priority: Zníženie 

CO2-obnoviteľné zdroje a prebytky energií, 

Obnova materiálovej databázy, biodiverzity, 

riešenia pre oblasť zmeny klímy. Cieľ: 

sociálna ekológia a ochrana životného 

prostredia pre inovácie, udržateľný rozvoj a 

hospodársky rast. 

 

POĎAKOVANIE 
Ďakujeme všetkých členom a partnerom 

NARA-SK za podporu v roku 2020.  

Činnosť environmentálneho združenia  

NARA-SK je možná len za Vašej aktívnej 

podpory. Vaše finančné príspevky umožňujú 

pripravovať pre Vás poradenstvo, vzdelávania 

a technickú podporu pri realizácii Vašich 

zámerov. Spoločne s Vami  sa tešíme 

z Vašich úspechov do ktorých aplikujete 

najnovšie ekoinovatívne riešenia pre 

zlepšenie nášho životného prostredia. 

Vďaka Vašej finančnej podpore zároveň 

môžeme tieto spoločné záujmy presadzovať 

v komunikácii so štátnymi a verejnoprávnymi 

inštitúciami. 

Vytvárate nám aj možnosť prezentovať tieto 

výsledky v rámci medzinárodnej výmeny 

s partnerskými organizáciami v Bosne a 

Hercegovine, Bulharsku, Česku, Fínsku,   

Chorvátsku, Maďarsku, Moldavsku,  

Nemecku, Rakúsku, Rumunsku, Slovinsku, 

Srbsku,  Španielsku, Švédsku,  Taliansku, 

a Turecku.  

Váš prístup sa v neposlednom rade premieta 

i do aplikovaného výskumu na akademickej 

pôde našich partnerských univerzít. 

Ďakujeme a veríme, že naša spoločná snaha 

uplatňovať zodpovedné riešenia na 

vyrovnanosti troch základných aspektov 

ENVIRONMENTÁLNE – SOCIÁLNE – 

EKONOMICKY bude pokračovať aj v roku 

2021. 

  

--  

S pozdravom 

Matej Plesník, DiS. - Predseda NARA-SK 

+421 907 136 851 

naraslovensko@gmail.com 

www.narask.sk 

Lučenecká cesta 6 

960 01 Zvolen 
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