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NARA-SK na modeli QUINTUPLE HELIX združuje verejný, podnikateľský,
vzdelávací a občiansky sektor. Presadzuje obehové 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.
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Meno a priezvisko osoby
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Matej Plesník, DiS.

Telefón/Mobil na oprávnenú
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+421907136851

Súhlas oprávnenej osoby ✓ V zastúpení nominovanej organizácie súhlasím s nomináciou našej
organizácie na ATLAS: enviro Cena Nadácie VÚB.

Nominovaný projekt

Názov nominovaného projektu Textilný odpad v obehovom hospodárstve.

Kategória

KATEGÓRIA A OSVETA (environmentálne povedomie a vzdelávanie)

KATEGÓRIA B

Anotácia - popis  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. MŽP SR 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 od 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,
absentujú štatistické dáta 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 –celoštátnu diskusiu pre upcycling textilného odpadu
zahrnúť do POH SR 2021 – 2026 a ostatných nadrezortných/vládnych
dokumentov a rozhodnutí. b/Otvoriť diskusiu 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.

Inovatívnosť Konferencie na základe modelu QUADRUPLE HELIX prijala závery stratégie
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 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 QUINTUPLE HELIX
https://en.wikipedia.org/wiki/Quadruple_and_quintuple_innovation_helix_fra
mework s dosahom i na stredné odborné školy a výskumno a vývojovú
činnosť doktorandského štúdia na univerzitách.

Hlavné aktivity projektu 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 preto 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.
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.
V rámci celoslovenskej osvety sa zapojili 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.
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.

Ciele a dosiahnutá zmena

Ciele stanovené na začiatku Naplnenie cieľov - aktuálny stav (dosiahnutá zmena)

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.

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/Otvoriť diskusia o zavedení RZV pre textil
- schému, textil zahrnúť do prúdu odpadov
zákona o odpadoch, finančné posilnenie
sektora odpadového textilu.

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 a integrovanej prevencie a poslancom NR SR a
poslancovi NR SR, predsedovi výboru NR SR pre životné
prostredie.



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.

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.

 

Prínos projektu (dosiahnutá zmena)

 

Uveďte čím je projekt prínosom, či už pre miestnu lokalitu, pre našu krajinu, a pod.

a/ Prínosom projektu je skutočnosť, že 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. Zároveň sa v roku 2020 spustil 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.

b/ V rámci celospoločenských aktivít na národnej úrovni, ale aj medzinárodnej úrovni je pripravený
legislatívny návrh pre prúd odpadov textil 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 vytvorí vznik nových zelených pracovných miest (green jobs) v oblasti triedenia, upcyklácie a
prípravy na recykláciu textilného odpadu.

c/ 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.

Udržateľnosť projektu a jeho
potenciál duplikovania
(rozšírenia do iných
organizácií, regiónov...)

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. Všetky riešenia
sieťuje s riešeniami zo zhodnoteného textilného odpadu pre obnovu
surovinovej základne pre ochranu prírodných zdrojov, znižovaniu uhlíkovej
stopy, realizovať opatrenia za zmiernenie dopadov zmeny klímy a obnovu
biodiverzity.
Aktivity NARA-SK sa preniesli nielen na regióny Slovenska. 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.
Výstupy sú taktiež predmetom osvety a ich implementácia v rámci projektu
ERASMUS+ Circle Skills a Interreg Danube DanuP-2-Gas.

Iné informácie, ktoré
považujete za dôležité

Považujeme za problematickú stratégiu informovanosti o obehovom
hospodárstve. Nehovoríme totiž o ekodizajnových výrobkoch zo
zhodnotených odpadov ako začiatku reťazca obehového hospodárstva.
Súčasný spôsob prezentácie: zber, triedenie, recyklácia problém s textilným
odpadov nevyriešil, skôr vyvolal odpor k používaniu ekodizajnových
výrobkov zo zhodnotených odpadov. Neznalosť o výrobkoch a produktoch zo
zhodnoteného textilu absentuje nielen u verejnosti, ale najmä vo verejnej
správe a samospráve. Čiastočne to zachraňuje podnikateľský sektor a to
vďaka osvete a prístupe k environmentálnych hodnoteniam dopadov stavby
na krajinu a obyvateľa, Environmentálnym hodnotením stavieb a
Environmentálnym hodnotením výrobkov a produktov. Často sa používa
vyjadrenie – je to drahé. Tým, že 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,
hodnota týchto výrobkov nie je stanovená na základe Hodnotenie životného
cyklu LCC, ale nesprávne porovnávaná k bežným výrobkov z prírodných
surovín. Týmto postojom dochádza k likvidácii prírodných zdrojov a plnenie
cieľov k zníženiu uhlíkovej stopy je len popisové. V celej miere však
absentuje prínos pre občana z koncového produktu zhodnotenia odpadov.
Preto je potrebné v celom špirálovom procese obehového hospodárstva
využívať kolaboratívne hospodárstvo.
Zároveň poukazujeme na absenciu aplikačnej praxe zeleného a sociálneho
zodpovedného VO, nástroja komplexného riešenia ochrany životného
prostredia a sociálnych dopadov na obyvateľa, ako nástroj pre plnenie
Európskej ekologickej dohody – The Green Deal.
Ekologická stabilita územia + kvalita života = sociálne spravodlivé pracovné
miesta a obývateľné prostredie.

Ďalší partneri projektu 

Názov partnera Forma spolupráce

Alveda, s.r.o., produkčná agentúra, Česká republika QUINTUPLE HELIX

Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku QUINTUPLE HELIX

Banskobystrický samosprávny kraj, Integrovaná územná stratégia QUINTUPLE HELIX

BIOREGIO, Interreg Europe QUINTUPLE HELIX

BUSINESS ENERGY CLUSTER SERVICES SLOVAKIA - BECS SLOVAKIA QUINTUPLE HELIX

Circle VET, Erasmus+ QUINTUPLE HELIX

Circular Skills, Erasmus+ QUINTUPLE HELIX

DanuP-2-Gas, Interreg Danube QUINTUPLE HELIX

Energetický Klaster Prešovského kraja QUINTUPLE HELIX

Ipeľský energetický enviromentálny klaster IPEEK QUINTUPLE HELIX

Národný energetický klaster NEK QUINTUPLE HELIX

Nitriansky samosprávny kraj, Integrovaná územná stratégia QUINTUPLE HELIX

Platforma malého, stredného a rodinného podnikania a živnostníkov, SAMPaŽ QUINTUPLE HELIX

Regionálne centrá SSE, NP Inštitút sociálnej ekonomiky QUINTUPLE HELIX



Regionálny inovačný priemyselný klaster rimavská kotlina REPRIK QUINTUPLE HELIX

Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja, OP EVS QUINTUPLE HELIX

Trnavský samosprávny kraj, INTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko, Integrovaná
územná stratégia QUINTUPLE HELIX

Galéria

Video https://www.facebook.com/wave.cnk/videos/554971791885353/,
https://www.facebook.com/euractiv.sk/videos/3499104690125249/,
https://www.youtube.com/watch?v=QsFApQFyJAY,
https://tvnitricka.sk/sluzby-sprave/, https://www.facebook.com/narask.sk/

Fotodokumentácia

názov NARA-SK 2020_Obehové hospodárstvo_c.pdf

popis Prístup QUINTUPLE HELIX

názov NARA-SK_2020_Obehové hospodárstvo - príklady_OH_textil_c.pdf

popis Obehové hospodárstvo textilný odpad Príklady riešení
Priemyselné stavby Občianska a bytová výstavba Dopravná
infraštruktúra Zelená infraštruktúra

názov NARA SK - legislatívny návrh Zákona o odpadoch_c.pdf

popis Návrh novely Zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 366/2015
Z. z. v paragrafovom znení.

názov NARA-SK-OH-odpadový textil-F_c.pdf

popis Závery z Medzinárodnej konferencie zo dňa 10.-11.X.2019 konanej
na TUZVO Zvolen Obehové hospodárstvo – textilný odpad
(konferencia bola súčasťou EÚ/ECES kampane International
Circular Week 2019

https://nadaciavub.egrant.sk/file/555619.pdf
https://nadaciavub.egrant.sk/file/download/555619.pdf
https://nadaciavub.egrant.sk/file/555620.pdf
https://nadaciavub.egrant.sk/file/download/555620.pdf
https://nadaciavub.egrant.sk/file/555621.pdf
https://nadaciavub.egrant.sk/file/download/555621.pdf
https://nadaciavub.egrant.sk/file/555622.pdf
https://nadaciavub.egrant.sk/file/download/555622.pdf


Súhlas

✓ Súhlas nominovanej organizácie s nomináciou.

✓ Odoslaním nominácie dávam súhlas s uverejnením fotografií pre účely
komunikácie enviro Ceny Nadácie VÚB: ATLAS.

✓ Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle článku 6
odsek 1 písm.f) Nariadenia EÚ 216/679 – spracúvanie je nevyhnutné na
účely oprávnených záujmov. Súhlas udeľujem na spracovanie osobných
údajov v rámci udeľovania enviro Ceny Nadácie VÚB: ATLAS a to najmä v
prípade, že moja nominácia postúpi na ďalšie hodnotenie. Svoj súhlas
môžem kedykoľvek odvolať u správcu programu.


