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Medzinárodné súťaže

Nepárny rok v našom letopočte sa už po tretí raz stáva ďalším míľnikom začínajú-
cej tradície vyhlasovania súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostre-
die v SR. Súťaže, ktorá síce v podmienkach Slovenska patrí ešte k tým mladším 
aktivitám, podporujúcim environmentálne správanie podnikateľského prostredia, v 
rámci Európy má však už viacročnú tradíciu. Ide o významnú medzinárodnú súťaž 
o Európske ceny za životné prostredie v podnikaní (EBAE – Europen Business 
Awards for the Environment), ktorá začala písať svoju históriu už v roku 1987.

Európska súťaž, ktorú organizuje Európska komisia s dvojročnou periodicitou, je  
príležitosťou na celospoločenské uznanie a propagáciu úsilia tých subjektov, kto-
rých politiky, praktiky a procesy v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja 
prispievajú k ekonomickému a sociálnemu rozvoju za súčasného znižovania nega-
tívnych vplyvov ich aktivít na životné prostredie. Podmienkou zapojenia subjektov 
z jednotlivých krajín do európskej súťaže je získanie popredného umiestnenia v 
národnej súťaži. 

Súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR je teda národ-
ným kolom európskej súťaže, ku ktorej sa Slovensko pripojilo ako jedna z posled-
ných krajín Európskej únie. Došlo k tomu na podnet Generálneho direktoriátu pre 
životné prostredie Európskej komisie, ktorý oslovil ASPEK s ponukou na usporiada-
nie národnej súťaže na Slovensku. V duchu známeho výroku, že „sú ponuky, ktoré 
sa neodmietajú“, ASPEK v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a 
pod záštitou ministra zorga-
nizoval prvý ročník súťaže v 
roku 2007.

Slovenské podnikateľské 
subjekty prostredníctvom 
národnej súťaže získali mož-
nosť vstúpiť aj do súťaže 
na medzinárodnej úrovni. 
S prihliadnutím na už dlho-
ročnú tradíciu európskej 
súťaže, ako aj množstvo 
krajín, ktoré do nej posielajú 
úspešné subjekty zo svojich 
národných súťaží, je konku-
rencia medzi súťažiacimi v 
európskej súťaži nepomer-
ne väčšia. O to cennejší je 
úspech slovenského podni-
kateľského subjektu v európ-
skej súťaži v minulom roku. 
Je ním akciová spoločnosť 
Stredoslovenská energetika, Žilina,  držiteľka národnej podnikateľskej ceny 2009 
za projekt Ochrana dravcov na elektrických vedeniach, ktorý medzinárodnej jury 
ocenila osobitnou cenou. 

V kontinuite dvojročnej periodicity je v tomto roku vyhlásený 3. ročník súťaže 
o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR 2011. Celospoločenský 
význam, ktorý Ministerstvo životného prostredia SR tejto súťaži pripisuje, podčiar-
kuje skutočnosť, že minister životného prostredia Jószef Nagy prevzal záštitu nad 
súťažou a nadviazal tak na tradíciu predchádzajúcich dvoch ročníkov.

Vyhlasovateľ súťaže
ASPEK, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku je administrátorom ná-

rodnej súťaže a koordinátorom účasti slovenských podnikateľských subjektov v 
európskej súťaži v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR.

O súťaži
Cieľom súťaže je podpora aktivít podnikateľských subjektov, ktoré si uvedomujú 

svoju zodpovednosť voči súčasným, ale aj budúcim generáciám a svojimi činmi 
výrazne prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Súťaž 
podporuje záujem o aktivity, zamerané na udržateľný rozvoj a propagáciu subjek-
tov, ktorých správanie predstavuje výrazný progres a prínos pre hospodársky a 
spoločenský rozvoj bez ujmy na životnom prostredí a prírodných zdrojoch. 

Národná podnikateľská cena 
za životné prostredie v SR 2011

Súťaž je určená pre právnické alebo fyzické osoby – podnikateľského charakte-
ru, registrované v Slovenskej republike. Do súťaže je možné prihlásiť podnikateľské 
subjekty, ktoré počas posledných 2 rokov dosiahli významné výsledky vo svojich 
aktivitách, zameraných na zlepšovanie stavu životného prostredia na Slovensku.  

Národná súťaž je v plnej miere koncipovaná tak, aby umožnila vstup podnikateľ-
ských subjektov zo Slovenska do európskej súťaže.

Súťažné kategórie
Environmentálne aktivity posudzované v súťaži sú členené do štyroch kategórií:

A. Manažérstvo (pre subjekty s jasnými strategickými víziami, politikami a systéma-
mi manažérstva, ktoré sú preukázateľne funkčné, prispievajú k udržateľnosti a 
prinášajú vynikajúce výsledky). 

B. Produkt (pre subjekty prinášajúce novovyvinutý výrobok alebo službu, ktoré po-
skytujú lepšie plnenie potrieb užívateľa, s ohľadom na zníženie využívania alebo 
poškodzovania prírodných zdrojov). 

C. Proces (pre subjekty uplatňujúce nové výrobné technológie s pozitívnym príspev-
kom k environmentálnym aspektom udržateľnosti, zvyšujúce efektivitu zdrojov a 
znižujúce negatívne vplyvy na životné prostredie). 

D. Medzinárodná spolupráca (pre subjekty, ktoré uskutočňujú medzinárodnú spoluprá-
cu najmenej jedného partnera z privátneho sektora v EÚ a ďalšieho partnera z 
privátneho, verejného, mimovládneho alebo akademického sektora v rozvojovej 

krajine alebo krajine s pre-
chodovou ekonomikou).

Novinka
Organizátor najbližšieho 

ročníka súťaže o Európske 
ceny za životné prostredie 
v podnikaní (EBAE) rozšíril 
možnosti oceňovania pred-
ložených projektov o novú 
cenu zohľadňujúcu tému 
„podnikanie a biodiverzita“. 
Táto cena sa bude udeľovať 
za výrazné úspechy pri za-
stavovaní straty biodiverzity 
a v podpore prírodných eko-
systémov. Ocenený projekt 
bude hodnotiacou komisiou 
vybraný z projektov prihláse-
ných do niektorej z kategórií 
A – D. Toto rozšírenie ocene-
ní je zahrnuté aj do propozícií 

súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR 2011. Dá sa 
očakávať, že zavedenie tohto nového ocenenia rozšíri možnosti zapojenia ďalších 
subjektov do súťaže.

Hodnotenie
Rámcové kritériá hodnotenia aktivít, prihlásených do národnej súťaže v zhode s 

európskymi kritériami, zdôrazňujú v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja 
také celospoločensky uznávané hodnoty v kontexte s potrebou hospodárskeho rozvo-
ja, ako je ochrana životného prostredia a šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi. 
Osobitný dôraz je kladený na inovatívnosť uskutočňovaných opatrení a pod.

Prihlásené aktivity posudzuje nezávislá hodnotiaca komisia zložená zo známych 
osobností z oblasti starostlivosti o životné prostredie s využitím ich uznávanej od-
bornosti a oprávnenej autority. 

Prihlášky do súťaže
Termín na predloženie prihlášok: do 2. septembra 2011.
Pokyny na vypracovanie a predkladanie prihlášok do súťaže sú uvedené na we-

bovej stránke administátora www.aspek.sk 
Ing. Pavel Jech

generálny riaditeľ
ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

Generálny riaditeľ Považských cementární, a. s., Ladce Ing. Anton Barcík prevzal toto významné národné ocenenie v roku 2009 
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