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Obehové hospodárstvo v regionálnej samospráve 

Regionálne Centrum Obehového Hospodárstva 
Preambula 

Vo svojom záverečnom uznesení Európsky parlament uznal „dôležitú úlohu, ktorú regionálne 

vlády, miestne orgány a komunity, malé a stredné podniky zohrávajú v obehovom hospodárstve pri 

implementácii opatrení zahrnutých v Akčnom pláne pre obehové hospodárstvo“.   Vyzval členské 

štáty na podporu zriadenia a spolupráce uzlov obehového hospodárstva vo všetkých 

európskych regiónoch, priemyselných zoskupeniach a miestnych spoločenstvách“. (uznesenie 

Európskeho parlamentu z 10. februára 2021 o novom akčnom pláne obehového hospodárstva)
1
. 

Zapojením všetkých obcí a ich obyvateľov, podnikateľských zoskupení, vzdelávacích organizácií 

a vedomostného sektoru (MVO) v regióne (samosprávnom kraji),  s cieľom  vytvorenia 

Regionálnych Centier Obehového Hospodárstva /RCOH/,  bude v roku 2021  položený základný 

kameň komplexného  riešenia obehového hospodárstva v samosprávnych krajoch.  

 

Účel RCOH 

Účelom založenia RCOH je vytvorenie environmentálne ohľaduplného, ekonomicky efektívneho 

a sociálne na občana orientovaného systému obehového hospodárstva v regióne.  

 

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. 

Založenie RCOH znamená odklon od tradičného chápania úlohy odpadového hospodárstva 

k inovatívnemu pohľadu na odpad, ako možný zdroj príležitostí a surovín. Obehové hospodárstvo 

si vyžaduje tvorbu takých postupov a produktov, ktoré budú spotrebovávať čo najmenej  

primárnych zdrojov i energií, a zároveň pri ich realizácii bude preferované využívanie 

obnoviteľných zdrojov, materiálov, produktov, služieb a inovácii. 

 

 

                                                 
1
 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_SK.html 
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Produkty Obehového hospodárstva musia spĺňať požiadavku opakovaného užívania, opraviteľnosti, 

zlepšovania, recyklovateľnosti alebo environmentálne prijateľnej  rozložiteľnosti a to pri neustálom 

znižovaní uhlíkovej stopy. 

 

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 (Europarl, 2021). 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) 

 

 
Obr. A1 Schéma obehového hospodárstva, zdroj: Europarl, 2021 

 

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)  

 

Obehové hospodárstvo vytvára kvalitné a konkurencieschopné podnikateľské prostredie 

prostredníctvom úzkej spolupráce regionálnej samosprávy, akademickej sféry a výskumu 

s podnikateľskou praxou, najmä v oblasti inovácií. Model inovácie Quintuple Helix tvorí 

interakciu piatich podsystémov (helixov):  vzdelávanie - podnikanie - verejná správa a 

samospráva -  verejnosť - prostredie  v ekonomike založenej na vedomostiach.  
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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. 

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.  

Sociálna ekológia a ochrana životného prostredia je základom pre inovácie, udržateľný rozvoj a 

hospodársky rast. 

Sociálne udržateľné opatrenia a zabezpečenie služieb všeobecného záujmu sú rovnakou výzvou 

ako plnenie našich základných kompetencií v oblasti obehového  hospodárstva „predchádzanie 

vzniku odpadu a ekologická recyklácia odpadu“. 

 

O postavení RCOH 

Motto: „ČO je dobré a funguje NERUŠ, máš šancu to vylepšiť!“ 

 

RCOH  je dlhodobé komplexné riešenie obehového hospodárstva s odstránením problémových 

javov v odpadovom hospodárstve prostredníctvom kolaborácie zainteresovaných strán - všetkých 

obcí a ich obyvateľov, podnikateľských zoskupení (Klastrov, Platforiem, Združení, Spolkov, 

Družstiev,...), vzdelávacích organizácií a vedomostného sektoru (MVO) v regióne. 

Podpora kolaboratívneho hospodárstva
234

 vytvára nové a zaujímavé podnikateľské 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. 

  

                                                 
2
 https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/7a46cc64-bb09-11e8-99ee-01aa75ed71a1 

3
 https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_sk 

4
 KOLABORÁCIA je charakterizovaná úsilím dosiahnuť spoločný cieľ, ale ide ešte ďalej v tom zmysle, že všetci 

pracujú spolu viac alebo menej synchrónnym spôsobom s cieľom spoločne porozumieť úlohe. Skupina je heteronómna, 

členovia si navzájom v činnosti pomáhajú a tým je aj ich zodpovednosť spoločná za celú skupinu. Činnosti jednotlivca 

sú determinované potrebami a záujmami skupiny a spravidla ich riadi vedúci skupiny alebo je riadená 

iným dohodnutým spôsobom. Skupina má spoločnú víziu a spoločný cieľ, s ktorým je stotožnený každý jej člen. 
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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 financovania 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.
5
 

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 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.
6
 

 

Ciele RCOH 

 

Dôsledné sledovanie cieľov v oblasti obehového hospodárstva a neustály ďalší vývoj povedú k 

tomu, že samosprávne kraje sa už dnes môžu stať priekopníkom v budovaní systémového prechodu 

na obehové hospodárstvo.  Regionálne centrum obehového hospodárstva zároveň tvorí sekcie pre: 

 

Regionálne centrum výskumu, vývoja,  inovácií, 

Regionálne centrum IT a digitalizácie 

Regionálne centrum SMART  

Regionálne centrum environmentálneho vzdelávania 

Regionálne centrum udržateľnej energetiky 

Regionálne centrum zhodnocovania odpadov 

Regionálne centrum sociálnej ekonomiky 

Regionálne centrum kultúry, športu  a turizmu 

Regionálne centrum potravinovej bezpečnosti regiónu 

                                                 
5
https://www.enviroportal.sk/clanok/hodnota-ekosystemov-a-ich-sluzieb-na-slovensku 

6
https://ec.europa.eu/info/publications/final-report-high-level-panel-european-decarbonisation-pathways-

initiative_sk 
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Záver 

Prenesenie kompetencie na samosprávu a jej tesný vzťah k občanovi umožňuje implementovať 

nariadenia a usmernenia európskej únie, vyplývajúce zo strategického plánu obehového 

hospodárstva pre najbližšie obdobie po roku 2020, a to v súlade s potrebami občanov žijúcich v 

danom regióne. Regionálna samospráva si vyžaduje podporu a rozšírenie kompetencií pri 

implementovaní svojich záverov a požiadaviek v pripomienkovacích konaniach.  

 

Je potrebné, aby regionálna samospráva bola v pozícii rozhodujúceho orgánu, ktorý má 

kompetenciu v každom stupni projektového zámeru vstúpiť do procesu a požadovať, aby sa 

zachovávali podmienky súladu s opatreniami za účelom implementácie zásad v oblasti zmeny 

klímy a obehového hospodárstva v súlade s národnými aj medzinárodnými platnými záväzkami.  

 

Medzi najvýznamnejšie súčasné vybrané kompetencie samosprávnych krajov pri výkone 

samosprávy, týkajúce sa oblastí a opatrení patrí obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie 

územnoplánovacích podkladov samosprávneho kraja a územných plánov regiónov, ktoré má 

len odporúčací charakter. Proces zavádzania konkrétnych opatrení do praxe nadobúdajú zmysel len 

v tom prípade ak sa podarí zásady obehového hospodárstva zakomponovať už do procesu 

územného plánovania na úrovni regiónu. O tento prístup sa opiera obehové hospodárstvo v súlade 

so stanovenými cieľmi udržateľného rozvoja (Agenda 2030).  

 

Po zvýraznení prenesených kompetencií na samosprávu a jej tesný vzťah k občanovi umožňuje 

implementovať nariadenia a usmernenia európskej únie, vyplývajúce zo strategického plánu 

obehového hospodárstva pre najbližšie obdobie po roku 2020 v súlade s potrebami občanov žijúcich 

v danom regióne. 

 

Ak chce regionálna samospráva efektívne implementovať svoje závery a požiadavky z 

pripomienkovacích konaní miestnych a regionálnych samospráv do stratégie regionálneho rozvoja a 

plánovania, musí dať do súladu problematiku opierajúcu sa o  environmentálne, ekonomické a 

sociálne hľadisko tak, aby zámery , riešenia a produkty v regióne boli v uzavretom cykle, pričom 

musí byť produkované minimálne množstvo zvyškového odpadu, CO2 a optimálne udržateľné 

environmentálne prostredie pozitívne vplývajúce na klimatické zmeny. 

 

V tomto vyváženom akte tak Regionálne Centrum Obehového Hospodárstva /RCOH/  naplní svoj 

spoločensko-politický mandát, v ktorom sa pozornosť nezameriava na zisk, ale na ľudí a ich 

potreby. 

 

Výsledkom bude nastavenie socio-ekologického, nákladovo efektívneho a na občana orientovaného 

systému obehového hospodárstva. 
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Vízia: Kvalita života
7
 

Ekologická stabilita územia8 + Ekonomická udržateľnosť9 

= 

Sociálne spravodlivé pracovné a obývateľné prostredie10 
 

 

 

 

 

 

Vo Zvolene 03.05.2021 

 

--  

S pozdravom 

Ing. Ján Plesník 

+421 905 361 767 

naraslovensko@gmail.com 

www.narask.sk 

Lučenecká cesta 6 

960 01 Zvolen 

                                                 
7
Indikátory kvality života produkované a diseminované ŠÚ SR sa opierajú o koncept všeobecne prijatý v rámci 

Európskeho štatistického systému. 
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/living/life/about/!ut/p/z1/jZHLboMwEEW_JQu29tjmYbpzaHlUruJCI
NSbikSUUPGICA2_3zTKplVLM7uRzpkZzcUa51h3xamuirHuu6I59y_afs2k4sslEbBKExOE5RDqKkU5ZXhzAbxAhKYjAbgMLI
hEmMbuM2MgGNa3-PBHCbjNnwH0_PgN1nMrApv-
BHj4RCDypcrUw5rEGVwBP1FUuGbg3ccrH6K1R3kibQpArsDck_478xHretuiadciQA61mEtMzjhzHOLSr5REt2W8wnoo38q
hHNDHcA5vP46H450BBkzThKq-r5oS7frWgN-
UfX8ccf6dxIc2TXOoo3erOUmxWHwCcqerLA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
8
Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity na rok 2030 

 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-
biodiversity-strategy-2030_sk 
9
V udržateľnej ekonomike sa zdroje Zeme nevyčerpajú rýchlejšie, než ich obnovuje príroda. 

 https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-
sustainable-development_sk 
10

Akčný plán sociálnej ekonomiky  
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=en 
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https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/living/life/about/!ut/p/z1/jZHLboMwEEW_JQu29tjmYbpzaHlUruJCINSbikSUUPGICA2_3zTKplVLM7uRzpkZzcUa51h3xamuirHuu6I59y_afs2k4sslEbBKExOE5RDqKkU5ZXhzAbxAhKYjAbgMLIhEmMbuM2MgGNa3-PBHCbjNnwH0_PgN1nMrApv-BHj4RCDypcrUw5rEGVwBP1FUuGbg3ccrH6K1R3kibQpArsDck_478xHretuiadciQA61mEtMzjhzHOLSr5REt2W8wnoo38qhHNDHcA5vP46H450BBkzThKq-r5oS7frWgN-UfX8ccf6dxIc2TXOoo3erOUmxWHwCcqerLA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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