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FOTO VYDANIA

Odpad nezmizne, keď ho vyhodíme. Naopak, niekedy s nami zostáva aj niekoľko storočí. Viete 
vôbec, kde náš každodenný odpad končí, kde sa hromadí, zhodnocuje a kde dostáva druhú šancu.? 
V Bratislave to zisťovali počas exkurzie účastníci workshopu What city? Mesto bez odpadu.
Foto:  Marek Jančúch 
Koláž: Iveta Kureková 
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Podujatie bolo zamerané na me-
dzinárodné, európske, národné 
a  miestne politiky zmeny klí-
my s  dôrazom na znižovanie 
emisií skleníkových plynov, 
klimatickú odolnosť a  finan-

covanie opatrení v  oblasti mi-
tigácie a adaptácie. Jeho účast-
níci sa dozvedeli aj o využívaní 
metód strategického výhľadu 
(výhľadových štúdií) alebo tzv. 
foresight v  procese tvorby po-
litík s  dôrazom na klimatickú 
politiku. Ako v  tejto súvislosti 
na záver podujatia uviedol ge-
nerálny riaditeľ sekcie environ-
mentálnej politiky, EÚ a  me-
dzinárodných vzťahov MŽP SR 
Milan Chrenko, táto konferen-
cia o  zmene klímy bola prvou 
zo série podujatí zameraných na 
túto oblasť,  ktoré envirorezort 
plánuje zorganizovať v  spolu-
práci so SAŽP a  ďalšími part-
nermi v  nasledujúcich rokoch. 
Dôležité je podľa neho vymieňať 
si skúsenosti z  oblasti klimatic-
kej zmeny, inšpirovať sa navzá-
jom a  potom spolupracovať na 
riešení globálnych problémov. 
„Momentálne sa diskutuje o kli-

matickej zmene v dvoch kontex-
toch. Jednak v  zmysle cieľa do 
roku 2030, kde sa pravdepodob-
ne budú zvyšovať ambície aj na 
európskej úrovni. A potom sú to 
ciele do roku 2050, kde Európska 

únia (EÚ) momentálne disku-
tuje o  nízkouhlíkovej budúcnos-
ti. V  podstate sa väčšina krajín 
k tejto výzve prihlásila a teraz sa 
diskutuje o  opatreniach, ako sa 

tam dostať. Slovensko patrí v tej-
to oblasti medzi ambicióznejších 
hráčov. Samozrejme, politiky, 
ktoré sa snažíme v  tejto oblasti 
implementovať, máme podchy-
tené v rôznych stratégiách, nedo-

kážeme ich však plniť sami, veľkú 
úlohu v tom zohráva EÚ ako glo-
bálny hráč.“

Na záver konferencie prijali jej 

účastníci odporúčania v niekoľ-
kých oblastiach:
  
Mitigácia
Počas konferencie panovala zho-
da, že je veľmi potrebné nielen 
zvyšovanie ambícií, ale aj pod-
pora nízkouhlíkového rozvoja, 
ako aj uhlíkovej neutrality. EÚ 
je podľa účastníkov konferen-
cie nespochybniteľne klimatic-
kým lídrom s  najambicióznej-
šími politikami a  s  vytváraním 
vhodných podmienok na ich 
implementáciu. Nízkouhlíkový 
rozvoj je podľa nich dosiahnu-
teľný v  súčasnosti navrhovaný-
mi opatreniami do roku 2030. 
Splnenie redukčných záväzkov 
a  dosiahnutie uhlíkovej neutra-
lity do roku 2050 predstavuje vý-
zvu číslo 1, na ktorej splnenie je 
potrebná transformácia našich 
socioekonomických systémov 
a  životov. Podľa záverov konfe-
rencie nás čaká dlhá, náročná 
a  nevyhnutná cesta. Slovensko 
sa síce profiluje ako klimaticky 
ambiciózna krajina, je však kľú-
čové, aby členské štáty vrátane 
SR dostali pomocnú ruku od 
EÚ na implementáciu klimatic-
kej politiky, zabezpečenie spra-
vodlivej transformácie, rozvoj 

Zmena klímy 2019 – výzvy a riešenia
Ministerstvo životného prostredia sR (MŽP sR) zorganizovalo v spolupráci so slovenskou agentúrou životného 
prostredia (saŽP) a v partnerstve s Magistrátom hlavného mesta sR bratislavy medzinárodnú konferenciu 
Zmena klímy 2019 – výzvy a riešenia.

ENVIrOSlOVENSkO

Pohľad na účastníkov konferencie, v prednom rade sprava štátny tajomník MŽP SR N. Kurilla,1. námestníčka primátora hl. mesta SR Bratislava
T. Kratochvílová, generálny riaditeľ  SAŽP R. Müller a riaditeľ sekcie environmentalistiky SAŽP T. Orfánus

Z II. panelovej diskusie k téme Prístupy k vyhodnocovaniu trendov, tvorbe predpovedí a scenárov ako súčasti návrhov strategických postupov a riešení, 
zľava A. Cox, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), A. Jakil-Holzer, Úrad spolkového kancelára Rakúska, a M. Chrenko, MŽP SR
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nových uhlíkovo neutrálnych 
technológií a podporu transfor-
mácie uhoľných regiónov.

Adaptácia
Dosiahnutie klimatickej odol-
nosti je výzvou číslo 2, pričom 
podľa účastníkov konferencie sa 
musí brať do úvahy, ako zmena 
klímy ovplyvní naše podmienky, 
infraštruktúru, zástavbu, sekto-
ry, spoločnosť, krajinu, obyvate-
ľov. Adaptácia je proces, ktorý je 
záležitosťou každého členského 
štátu, keďže každá krajina má 

špecifické podmienky. Realizuje 
sa na miestnej úrovni, či už ide 
o  mesto, obec, pozemok, alebo 
investíciu. Preto je podľa záve-
rov konferencie dôležité, aby sa 
na ňu prihliadalo čo najskôr, už 
počas strategického plánova-
nia a  prípravy zámerov a  akti-
vít rôzneho typu a pri samotnej 
realizácii investícií. Nesmie sa 
pritom zabúdať na mestá a obce 
a na ich kľúčovú úlohu v adap-
tačnom procese, ich kapacity 
musia byť posilnené a  snahy 
podporené.

Financovanie
Bez efektívneho a  dostatočne 
flexibilného financovania nie 
je možné podľa výstupov kon-
ferencie dosiahnuť ciele klima-
tickej politiky. Zdroje pritom 
musia byť rôznorodé, pričom 
kľúčové sú európske aj v ďalšom 
programovom období 2021 – 
2027. Mobilizované však musia 
byť aj národné zdroje. Zatiaľ 
málo preskúmanou oblasťou je 
otázka dostupnosti súkromných 
zdrojov a  uplatnenie súkrom-
no-verejných partnerstiev v  tej-
to oblasti. Bankovníctvo a  po-
isťovníctvo by malo byť podľa 
záverov konferencie postupne 
zainteresované do klimatického 
financovania.

Foresight/strategický 
výhľad
Účastníci konferencie upozorni-
li na to, že v súčasnosti sa venuje 
rastúca pozornosť oblasti stra-
tegických výhľadov a  ich úlo-

ha rastie (OECD – posilnenie 
kapacít na rôznych úrovniach; 
JRC – modely a  scenáre pre 
spotrebu energie; EEA – platfor-
ma NRC FLIS a  ďalšie). Strate-
gický výhľad by mal byť podľa 
nich zahŕňaný do rozhodovania 
tvorcov politík (zlepšuje prípra-
vu strategických dokumentov), 
pretože vytvára platformu na 
rozmýšľanie, diskutovanie, ale 
aj tvarovanie budúcnosti. Dô-
ležitý je participatívny prístup, 
organizovanie diskusií, dialógov 
a  stretnutí s  tvorcami strategic-
kých dokumentov, odbornou 
i laickou verejnosťou. Na nižších 
úrovniach je potrebné zabezpe-
čiť centrálnu koordináciu týchto 
aktivít. Možno uvažovať aj o deľ-
be zodpovednosti za foresight 
v  3 rovinách: metodológia, tes-
tovanie a  implementácia. Podľa 
záverov konferencie je dôležité 
aj sieťovanie a vymieňanie skú-
seností na viacerých úrovniach.

Text: Angelika Tamásová,
MŽP SR,

Radoslav Považan,
Iveta Kureková, SAŽP

Foto: Iveta Kureková SAŽP

ENVIrOSlOVENSkO

Prvý blok konferencie bol venovaný klimatickým zmenám z pohľadu samospráv

Elena Višnar Malinovská, vedúca oddelenia pre prispôsobenie sa zmene klímy na generálnom 
riaditeľstve  Európskej komisie pre klímu

Antonio Soria, Spoločné výskumné centrum EÚ
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Cieľom konferencie na Táľoch 
bolo nielen si pripomenúť his-
tóriu štátnej ochrany prírody na 
Slovensku, zhodnotiť jej dote-
rajší vývoj a  súčasný stav, ale aj 
predstaviť vízie ďalšieho smero-
vania ochrany prírody a krajiny 
na Slovensku. Konferencia bola 
rozdelená do niekoľkých blo-
kov a  sekcií, jej súčasťou boli 

aj exkurzie. V  prvom bloku sa 
prítomným hosťom prihovorili 
generálny riaditeľ ŠOP SR Mar-
tin Lakanda, štátny tajomník 
MŽP SR Boris Susko, vedúci 
zastúpenia Európskej komisie 
v  Slovenskej republike Ladislav 
Miko a  námestník pre riadenie 
sekcie ochrany prírody ČR Vla-
dimír Dolejský. Všetci dali dô-
raz nielen na historické míľniky 
v oblasti štátnej ochrany prírody 
na Slovensku, resp. v  Českoslo-

vensku, ale predostreli aj ciele 
a  plány do budúcna, či disku-
tovali o  súčasnom stave a  ak-
tuálne schválenej novele záko-
na o  ochrane prírody. Vzniku 
a vývoju štátnej ochrany prírody 
v  1. Československej republike 
a  v  Slovenskom štáte sa osobit-
ne venoval Viliam Stockmann 
a  štátnu ochranu prírody na 
Slovensku v rokoch 1945 – 1989 
priblížila Eva Greschová. Obaja 
prednášajúci sú zo Slovenského 

múzea ochrany prírody a  jas-
kyniarstva. Na novodobú his-
tóriu ochrany prírody (od roku 
1989) sa zameral László Miklós 
z Ústavu krajinnej ekológie SAV. 
Druhý blok bol zameraný na stav 
ochrany prírody na Slovensku, 
prognózy a  vízie. K  téme Štát-
na ochrana prírody SR v súčas-
nosti vystúpila riaditeľka sekcie 
ochrany prírody a  krajiny ŠOP 
SR Marta Mútňanová. Námest-
ník generálneho riaditeľa pre 

Konferencia v znamení storočnice 
štátnej ochrany prírody na Slovensku
Štátna ochrana prírody sR (ŠOP sR) zorganizovala v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia sR 
(MŽP sR) 15. – 16. októbra na Táľoch národnú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Konala sa pod záštitou 
podpredsedu vlády sR a ministra životného prostredia sR Lászlóa sólymosa pri príležitosti 100. výročia vzniku 
štátnej ochrany prírody na slovensku.

Z panelovej diskusie zameranej na ochranu prírody a krajiny 
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ochranu prírody ŠOP SR Peter 
Baláž sa zameral na envirostra-
tégiu, koncepciu ochrany príro-
dy a legislatívne zmeny. Scenáre 
pre prírodu Slovenska do roku 
2050 prezentovali Milan Chren-
ko z MŽP SR, Radoslav Považan 
zo Slovenskej agentúry životné-
ho prostredia a  Richard Filčák 
z Prognostického ústavu Centra 
spoločenských a psychologic-
kých vied Slovenskej akadémie 

vied. Zaujímavá a  podnetná 
bola riadená diskusia s  mode-
rátorkou Zuzanou Gabrižovou 
z Euractivu, do ktorej sa zapojili 
zástupcovia zainteresovaných 
skupín v  problematike ochrany 
prírody a krajiny. 
Súčasťou konferencie bolo aj 
slávnostné odovzdávanie oce-
není osobnostiam a  organizá-
ciám v oblasti ochrany prírody 
a  krajiny na Slovensku. Ceny 
odovzdávali minister životného 

prostredia László Sólymos a ge-
nerálny riaditeľ ŠOP SR Martin 
Lakanda. 
Čestné uznania dostali Juraj 
Galvánek, László Miklós, Dušan 
Slávik, Viliam Stockmann, Ján 
Terray, Miroslav Fulín, Rudolf 
Šoltés, Jozef Klinda, Jaroslav 
Halaš, Milan Janík, Anna Jusko-
vá, Jozef Kramárik a Štefan Mi-
hálik. Čestné uznania si prevzali 
v  rámci oceňovania kolektívov 
zástupcovia týchto organizácií 
či združení: Národná zoo Boj-
nice, Slovenský zväz ochrancov 
prírody a  krajiny, Karpatské 
ochranárske združenie altruis-
tov – KOZA Trenčín a  občian-
ske združenie Pre prírodu. 
Ďakovné listy in memoriam pu-
tovali do rúk príbuzných týchto 
osobností: Jána Futáka, Jozefa 
Šteffeka, Dezidera Magicu, Petra 
Straku a Ľudovíta Dostála. 
Pamätné listy a  pamätné me-
daily generálneho riaditeľa ŠOP 
SR dostali všetky rezortné or-
ganizácie MŽP SR, ako aj ďal-
šie organizácie, ktoré svojou 
činnosťou výrazne ovplyvňujú 
a  pomáhajú rozvoju ochrany 
prírody na Slovensku.

Text: ŠOP SR
Foto: komunikačný odbor

MŽP SR

ENVIrOSlOVENSkO

Zo slávnostného odovzdávania ocenení 
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„V rámci Slovenska je 2 500 obcí 
a ja si myslím, že každá z nich by 
mala čo ukázať, každá obec má 
niečo, čím je výnimočná, čím je 
iná. Takže by som chcel vyzvať 
obce, nech sa ukážu, nech sa 

odprezentuje Slovensko,“ týmito 
slovami sa počas slávnostného 
odovzdávania ocenení jubilejné-
ho ročníka súťaže Dedina roka 
2019 obrátil na všetky slovenské 
obce starosta Papradna Roman 
Španihel, ktoré je aktuálnym dr-
žiteľom tohto prestížneho titulu. 
Obec privítala 7. novembra 2019 
v  zmysle súťažných podmienok 
a pravidiel ako laureát súťaže na 
slávnosti zástupcov obcí a  ďal-
ších hostí spolu so Slovenskou 
agentúrou životného prostredia 
(SAŽP). Za hlavného organizač-
ného garanta súťaže sa všetkým 
prihovoril generálny riaditeľ 
SAŽP Richard Müller, ktorý 
zdôraznil, „že už v  roku 2001 
bolo Slovensko ako člen Európ-
skeho pracovného spoločenstva 
pre rozvoj vidieka a  obnovu de-
diny po prvýkrát oslovené dele-
govať svojho víťaza do európskej 
súťaže, a  tak reprezentovať našu 
krajinu. Vtedy sa ujal tejto zod-
povednej povinnosti a  zároveň 
skvelej príležitosti práve rezort 
životného prostredia. Ako nosi-
teľ Programu obnovy dediny za-
ložil túto tradíciu pod záštitou 
ministra životného prostredia 
SR a  odbornou a  organizačnou 
garanciou poveril SAŽP. Súťaž 
má už svoju históriu, počas kto-

rej sa potvrdilo, že dediny doká-
žu aj v  neľahkých podmienkach 
pracovať na svojom rozvoji, bu-
dovať infraštruktúru, zlepšovať 
kvalitu životného prostredia, 
rozvíjať hospodárstvo a  chrániť 

prírodné a  kultúrne dedičstvo.“ 
Štátny tajomník Ministerstva 
životného prostredia SR Boris 
Susko vo svojom príhovore za- 
gratuloval všetkým 23 zapoje-
ným obciam do národnej súťa-
že, pričom zdôraznil, že jej cie-
ľom je predovšetkým povzbudiť 
obyvateľov k  aktívnej účasti na 
udržateľnom rozvoji svojho do-
mova s ohľadom na zachovanie 
tradičnej ľudovej kultúry, hrdosť 
na svoje korene a ducha dediny. 
„A hoci víťaz môže byť len jeden, 
ani snaha ďalších prihlásených 
obcí o skvalitnenie života obyva-
teľov by nemala byť prehliadnu-
tá.“ Okrem absolútneho víťaza 
– obce Papradno, ktorá nás ako 
víťaz národnej súťaže bude re-
prezentovať na budúci rok v 16. 
ročníku súťaže o Európsku cenu 
obnovy dediny − to boli na dru-
hom mieste Svätý Anton (okres 
Banská Štiavnica) a  na treťom 
mieste Raslavice (okres Barde-
jov). Štátny tajomník spomenul 
aj obce, ktoré uspeli v  jednot-
livých súťažných kategóriách: 
Dedina ako hospodár – Lúky 
(okres Púchov), Dedina ako 
maľovaná – Domaňovce (okres 
Levoča), Dedina ako klenotnica 
– Beluj (okres Banská Štiavnica) 
a  Krivany (okres Sabinov), De-

dina ako pospolitosť – Bolešov 
(okres Ilava), Dedina ako part-
ner – Tvrdošovce (okres Nové 
Zámky), Dedina ako záhrada 
– Tvrdošovce (okres Nové Zám-
ky). Na záver spomenul aj obce 

Jesenské (okres Levice), Pobe-
dim (okres Nové Mesto nad 
Váhom) a  Dohňany (okres Pú-
chov), ktoré získali mimoriad-
ne ocenenia. Osobitne sa štátny 
tajomník prihovoril obyvateľom 
víťaznej obce Papradno. „Zís-
kali ste pre svoju obec obrovskú 
prestíž a dokázali, že hoci na to 
možno niekedy zabúdame, vidiek 
je skutočne podstatnou a nezane-
dbateľnou súčasťou našej kraji-
ny. Ukázali ste, aký význam má 
pre vás zachovávanie prírodné-
ho dedičstva a  dedičstva našich 
predkov. Pestrosť biodiverzity, 
zachovaná mozaiková krajina 
tunajších lesov, lúk a  pasienkov 
je nielen dôvodom na hrdosť oby-
vateľov, ale aj na ich ochranu. Je 
dôležité, ale často aj veľmi nároč-
né, prekročiť svoj tieň a uvedomiť 
si, že ochrana prírody nepozná 
hranice. Vaše cezhraničné part-
nerstvá na ochranu prírodného 
dedičstva sú jasným dôkazom 

toho, že keď sa chce, cesta sa vždy 
nájde. Bokom vo vašom prípade 
nezostalo ani racionálne využí-
vanie miestnych zdrojov či reali-
zácia rôznorodých aktivít. No to, 
čo vás skutočne odlišuje od ostat-
ných, je príkladná spolková, klu-
bová a záujmová činnosť vo vašej 
obci. Súdržnosť vás Papradňanov 
je ukážková. Želám si, aby sa táto 
súdržnosť, ktorá panuje vo vašej 
obci, ale aj sila a odhodlanie spo-
jiť sa za dobrú vec, rozšírila po 
celom našom slovenskom vidie-
ku,“ zdôraznil na záver štátny 
tajomník Susko. 
Ocenené obce si počas slávnos-
ti v  Papradne prevzali okrem 
tradičných smaltovaných tabúľ 
s názvom obce a  s  informáciou 
o  udelenom ocenení v  súťaži 
a  vecných cien od jej vyhlaso-
vateľov a  partnerov, medzi kto-
rými bola aj záhradná techni-
ka, aj finančné prostriedky od 
generálneho partnera súťaže, 
viazané na realizáciu projektu 
zameraného na rozvoj a  obno-
vu obce. Slávnosti predchádzala 
prezentácia ocenených obcí spo-
jená so sprievodným kultúrnym 
programom, ktorá sa uskutoč-
nila v priestoroch medzi miest-
nym obecným úradom a kultúr-
nym domom v Papradne. 
Súťaž Dedina roka 2019 vyhlási-
la SAŽP spolu s  MŽP SR, Spol-
kom pre obnovu dediny a Zdru-
žením miest a  obcí Slovenska. 
Záštitu nad podujatím prevzal 
minister životného prostredia SR 
László Sólymos a jej generálnym 
partnerom je COOP Jednota Slo-
vensko, s. d.

Text: Iveta Kureková, SAŽP
Foto: Alexander Králik, SAŽP

Dvanástka výnimočných obcí si prevzala 
ocenenia súťaže Dedina roka 2019
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Zástupcovia všetkých ocenených obcí so smaltovanými tabuľami s názvom obce a s informáciou o udelenom ocenení 

Ceny pre víťazov súťaže SDR 2019
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Globálna zmena klímy a vyčerpateľné zdroje si vyžadujú udr-
žateľné nastavenie hospodárstva jednotlivých krajín. Cieľom by 
mala byť ekonomika založená na čo najvyššom opätovnom vyu-
žití materiálov, ich efektívnej spotrebe, minimalizovaní odpadu 
a udržateľnej spotrebe energie. Jednoducho prechod od lineár-
neho k obehovému hospodárstvu. 

Nakladanie s odpadom je oblasť, kde máme čo zlepšovať. Slo-
vensko však postupne meníme zo skládkovej veľmoci na kraji-
nu, kde sa oplatí triediť a recyklovať. Jednotlivými opatreniami 
v  odpadovej politike sa nám podarilo zvýšiť mieru recyklácie 
komunálneho odpadu z 29 % v roku 2017 na 38 % v roku 2018. 
Naopak, kým v  roku 2015 skončili na skládkach viac ako dve 
tretiny komunálnych odpadov, v roku 2018 sme toto číslo znížili 
na 55 %. 

Podarilo sa to súhrou viacerých opatrení, ktoré sme v ostatných rokoch urobili. Od januára 
2017 sme pre samosprávy zaviedli povinnosť zabezpečiť nakladanie s biologicky rozložiteľ-
ným komunálnym odpadom. Presadili sme miliónové pokuty pre prevádzkovateľov skládok, 
ktorí nedodržujú pravidlá, a zvýšili sme poplatky za skládkovanie, čo motivuje samosprávy 
k väčšiemu triedeniu. Spoplatnením ľahkých igelitových tašiek sme dosiahli rapídne zníženie 
ich spotreby.

Vo februári 2019 vstúpil do platnosti Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 
2019 až 2025. Ten okrem iného odporúča samosprávam zavedenie množstvového zberu od-
padu namiesto súčasného paušálneho poplatku za odpad. Takýto systém finančne motivuje 
ľudí, aby triedili, pretože čím viac vytriedia, tým menej budú platiť za komunálny odpad.

Veľkým krokom vpred k obehovej ekonomike je presadenie zálohovania PET fliaš a plecho-
viek. Týmto systémom dokážeme vytriediť viac ako 90 % plastových fliaš, ktoré skončia v re-
cyklačných zariadeniach. Systém zavedieme do praxe v roku 2022 a sľubujeme si od neho aj 
vyčistenie prírody a riek od plastového odpadu.

Parlament nedávno schválil novelu zákona o odpadoch, ktorá zakazuje predaj 9 druhov jed-
norazových plastových výrobkov od roku 2021. Tie budú musieť byť nahradené ekologický-
mi alternatívami. Novela zároveň zvýhodňuje výrobcov, ktorí na trh uvádzajú recyklovateľné 
výrobky. Chceme tak prinútiť výrobcov, aby už v čase, keď výrobok vyrábajú, premýšľali, ako 
jeho obal čo najlepšie zrecyklovať alebo znova použiť. 

Ďalším opatrením na prechod Slovenska na obehové hospodárstvo je zelené verejné obsta-
rávanie, ktoré zohľadňuje dosah nakupovaných tovarov na životné prostredie. Slovensko do-
teraz v tejto oblasti zaostávalo a nazeleno sa obstarávalo len v ôsmich percentách všetkých 
verejných obstarávaní. Naštartovať celý proces pomôže koncepcia rozvoja zeleného verej-
ného obstarávania, na ktorej sme spolupracovali s úradom verejného obstarávania. Celkové 
náklady obstarávania environmentálne šetrnejších produktov totiž nemusia byť pre štát au-
tomaticky vyššie. Pozitívne sa však odrazia na životnom prostredí.

Chceme preferovať výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá svojou povahou 
nezaťažuje životné prostredie a oproti tradičným zdrojom energie prispieva k dlhodobo udr-
žateľnému rozvoju Slovenska a k zlepšeniu životného prostredia. Naše ministerstvo zároveň 
podporuje ukončenie štátnej podpory na výrobu elektriny z  uhlia, a  teda dekarbonizáciu 
Slovenska. 

Ing. László Sólymos  
podpredseda vlády a minister životného prostredia SROb
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Obehové hospodárstvo – šanca 
na zelenší život 
Prechod k zelenému obehovému hospodárstvu nie je len konceptom zameraným na zníženie negatívnych 
vplyvov lineárneho hospodárstva. Predstavuje systémový posun, ktorý vytvára dlhodobú hospodársku odolnosť, 
obchodné a ekonomické príležitosti a poskytuje veľmi dôležité environmentálne, ekologické a spoločenské 
výhody.

Štúdia Európskej environmen-
tálnej agentúry (EEA) „Circular 
Economy in Europe“ už v roku 
2016 identifikovala výhody obe-
hového hospodárstva:
•	vyššia bezpečnosť zdrojov 

a zníženie závislosti od dovozu 
vďaka zníženiu dopytu po pri-
márnych surovinách;

•	zníženie nepriaznivých vply-
vov na životné prostredie vrá-
tane výrazného zníženia emisií 
skleníkových plynov;

•	ekonomické výhody: nové 
príležitosti pre rast a inovácie, 
ako aj úspory spojené s  efek-
tívnym využívaním zdrojov;

•	sociálne výhody: od vytvára-
nia nových pracovných miest 
naprieč všetkými úrovňami 
zručností až po zmeny v sprá-
vaní spotrebiteľov, ktoré vedú 
k  lepším výsledkom v  oblasti 
zdravia a bezpečnosti. 

(https://urbact.eu/)

Lineárny verzus cirkulárny 
model
Obehové hospodárstvo je nový 
ekonomický model, ktorý pred-
stavuje protiklad modelu line-
árnej ekonomiky. Podstatou 
systému „zober − vyrob − za-
hoď“ je predovšetkým vysoká 
spotreba neobnoviteľných su-
rovín, čo logicky nemôže fungo-
vať dlhodobo. Keď k  tomu pri-
dáme iné negatívne faktory ako 

na-
ras-
t a j ú c i 
k o n z u m 
a  devastujúci 
vplyv človeka na život-
né prostredie, terajší systém mô-
žeme oprávnene považovať za 
neudržateľný. A  to ekonomic-
ky, ekologicky, ale aj sociálne. 
Naopak, cirkulárny model má 
zaistiť konkurencieschopnosť 
krajín, ich stabilný ekonomický 
rast a  zdravé životné prostre-
die. Výnos v  obehovej ekono-
mike je založený na efektívnom 
využívaní prírodných zdrojov 
dosiahnutom účinným zhodno-
covaním použitých materiálov, 
produktov a  komponentov. Ich 
neustále vracanie do technické-
ho a  biologického cyklu pred-
stavuje uzavretie materiálových 

to-
kov. 

Takto 
sa radi-

kálne mini-
malizuje odpad 

a náklady na materiálové 
vstupy a  energiu, potrebné na 
výrobu nových výrobkov. Hlav-
né črty tohto konceptu sú vyu-
žívanie obnoviteľných zdrojov 
energie, ekoinovácie, prená-
jom, zdieľanie či podpora lo-
kálneho obchodu.
(https://www.incien.sk/wp-con-
tent/uploads/2017/05/CE_Bro-
zura_2017.pdf)

Zelené hospodárstvo
v Envirostratégii 2030
Už v  roku 2015 prijala Európ-
ska únia balík opatrení, v  kto-
rom predstavila odporúčania 
a  legislatívne návrhy pre im-

plementáciu cirkulárnej ekono-
miky – obehového hospodár-
stva. V roku 2018 bol doplnený 
o  konkrétne ciele najmä v  ob-
lasti recyklácie a predchádzania 
vzniku odpadov. Téma obehové-
ho hospodárstva rezonuje čoraz 
intenzívnejšie aj na Slovensku 
a  podporu má aj zo strany en-
virorezortu. Nie náhodou je aj 
jednou zo strategických priorít 
Environmentálnej stratégie SR 
do roku 2030, ktorej základnou 
víziou je dosiahnuť lepšiu kva-
litu životného prostredia a udr-
žateľné obehové hospodárstvo, 
založené na dôslednej ochrane 
zložiek životného prostredia 
a  využívajúce čo najmenej ne-
obnoviteľných prírodných zdro-
jov a nebezpečných látok, ktoré 
budú viesť k  zlepšeniu zdravia 
obyvateľstva. Jednou z  troch 
základných oblastí dokumentu 
je zelené hospodárstvo vrátane 
obehovej ekonomiky a  efektív-
neho nakladania s odpadmi.
(https://www.minzp.sk/iep/stra-
tegicke-materialy/envirostrate-
gia-2030/)

Bratislavský proces
prechodu na zelené
hospodárstvo
Počas nášho predsedníctva 
v Rade Európskej únie bol z ini-
ciatívy Ministerstva životného 
prostredia SR (MŽP SR) odštar-
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tovaný tzv. bratislavský proces 
prechodu na zelené hospodár-
stvo konferenciou „Transition 
to green economy“ − T2gE. 
O prechode na zelené a obeho-
vé hospodárstvo sa diskutovalo 
aj v  roku 2017 na konferencii 
"Driving towards circularity" 
s  odborníkmi automobilového 
výrobného a dodávateľského re-
ťazca a tento rok počas medziná-
rodnej konferencie Ekoinovačné 
Slovensko s  podtitulom Digi-
talizácia a  inovácie pre obeho-
vé hospodárstvo. Cieľom T2gE 
procesu je stimulovať odbornú 
diskusiu o  prínosoch zelené-
ho a  obehového hospodárstva, 
o zahraničných a domácich prí-
kladoch dobrej praxe a  podpo-
rovať progresívnych partnerov. 
(http://www.t2ge.eu/content/
t2ge-transition-green-economy)

Platforma pre obehové 
hospodárstvo
Jej činnosť odštartoval v  závere 
roku 2018 seminár v  Banskej 
Bystrici, na ktorom odprezen-
tovali zástupcovia platformy 
Holland Circular Hotspot svoje 
skúsenosti. Na podujatí sa hovo-
rilo o  podnikateľských príleži-
tostiach, ktoré predstavuje obe-

hová ekonomika, o jej fungovaní 
v slovenských podmienkach, ale 
aj o  možnostiach spolupráce 
s  holandskou stranou. Seminár 
nadväzoval na dva okrúhle stoly 
medzi MŽP SR, Inštitútom pre 
cirkulárnu ekonomiku, Slovak 
Business Agency (SBA) a  Slo-
venskou agentúrou životného 
prostredia (SAŽP), kde sa dis-
kutovalo o  vzniku slovenskej 
platformy pre obehovú ekono-
miku, ktorej základným cieľom 
je prepájanie verejného sektora 
s  podnikmi a  mimovládnymi 
organizáciami. V  rámci aktivít 
zameraných na túto oblasť zor-
ganizovala v  tomto roku agen-
túra Slovak Business Agency, 
ako súčasť medzinárodného 
projektu MOVECO, jedinečnú 
výstavu cirkulárnej ekonomi-
ky na Slovensku. Odprezento-
vala počas nej 20 produktov 
a  služieb firiem, ktorým nie sú 
cudzie pojmy ako recyklácia, 
ekodizajn, opätovné používanie, 
refurbishing, upcycling alebo 
zero waste. Občianske združenie 
Punkt zastrešovalo Workshop 
What City? Mesto bez odpa-
du: Ako môžu mestá zabrániť 
plytvaniu zdrojmi či energiou, 
na ktorom spolupracovalo aj 

MŽP SR. Aktivity vyvrcholi-
li 2. decembra 2019 podpisom 
memoranda o spolupráci, na 
základe ktorého založilo sedem 
partnerov z verejného, súkrom-
ného a mimovládneho sektora 
platformu Obehové Slovensko. 
Tá má prispieť k prechodu na 
obehové hospodárstvo, ktoré 
šetrí prírodné zdroje, minima-
lizuje odpad, znižuje závislosť 
od dovozu primárnych surovín 
a poskytuje nové podnikateľské 
príležitosti. Zakladajúcimi člen-
mi platformy  sú MŽP SR, Veľ-
vyslanectvo Holandského krá- 
ľovstva, SBA, Pricewaterhouse 
Coopers Slovensko, INCIEN, 
SAŽP a Holandská obchodná 
komora v SR. 

Informačná platforma
Zelené Slovensko
Je jednou z aktivít MŽP SR 
na implementáciu princípov 
obehového hospodárstva na 
Slovensku. V spolupráci so 
SAŽP vytvorili priestor a me-
chanizmus na sprostredkovanie 
informácií, prístupov a predo-
všetkým príkladov praktických 
riešení nielen pre podnikateľskú 
sféru, ale najnovšie aj pre samo-
správy. Platforma ponúka infor-

mácie o zelenom hospodárstve 
prostredníctvom sprístupnenia 
strategických dokumentov 
a publikácií, ktoré s touto 
témou súvisia. Jej súčasťou sú 
základné definície a informá-
cie o zelených konceptoch na 
medzinárodnej úrovni, ako sú 
zelený rast, udržateľný rozvoj, 
obehové hospodárstvo, efektív-
ne využívanie zdrojov. Záro-
veň ponúka prehľad zdrojov 
a aktuálnych výziev, z ktorých 
je možné financovanie zelených 
riešení. Nájdete v nej aj pozitív-
ne príklady environmentálnych 
riešení firiem a samospráv.
(http://zelene-hospodarstvo.
enviroportal.sk/)

Inštitút cirkulárnej
ekonomiky (INCIEN)
Je občianske združenie, ktoré 
na Slovensku pôsobí od marca 
2016. Cieľom tejto neziskovej 
organizácie je šírenie informá-
cií o  obehovom hospodárstve 
a  zavádzanie jeho princípov do 
reálneho života. Do tejto oblas-
ti smeruje širokú škálu aktivít, 
počnúc vytváraním platformy 
na podporu vzdelávania v  ob-
lasti cirkulárnej ekonomiky cez 
poskytovanie štruktúry na vy-
budovanie siete v  tejto oblasti 
a poskytovanie kontaktov, ktoré 
ďalej inšpirujú jednotlivcov aj 
firmy, poradenstvo až po ini-
cializáciu špecifických nástrojov 
na podporu cirkulárnej ekono-
miky v  jednotlivých regiónoch. 
INCIEN tvorí tím odborníkov 
z  oblasti odpadového a  envi-
ronmentálneho manažmentu, 
ktorí sú zároveň aj aktívnymi 
členmi medzinárodnej platfor-
my Solved, zameranej na čisté 
technológie. Tím INCIEN má 
za sebou viacero úspešných ini-
ciatív i  spoluprác, a  to hlavne 
so samosprávami, súkromnými 
spoločnosťami i školami. 
(https://www.incien.sk/)

Text spracovala:
Iveta Kureková, SAŽP

Ilustračný obrázok:
https://www.incien.sk/,

Foto: komunikačný odbor MŽP SR

Bratislavský proces prechodu na zelené hospodárstvo odštartovala konferencia „Transition to green economy "



12 5     2019

ENVIrOTÉMA

Akčný plán EÚ pre obehové 
hospodárstvo na roky 2015 – 
2019 (APOH) sa zameral na celý 
hodnotový reťazec aj prierezové 
oblasti, ako sú inovácie a  in-
vestície. Vznikol set desiatich 
indikátorov, ktoré sa pravidelne 
aktualizujú. Z európskych verej-
ných financií sa zároveň na obe-
hové ciele vyčlenilo 10 miliárd 
eur v rokoch 2016 – 2020.

Odpadový balík
Novely odpadových smerníc 
vstúpili do platnosti v júli 2018. 
Nastolili sa ambiciózne ciele 
vrátane recyklácie 65 % ko-
munálneho odpadu a obmedze-
nia jeho skládkovania na 10 % 
do roku 2035, ale existuje mož-
nosť výnimiek pre niektoré člen-
ské štáty vrátane Slovenska (od-
klad splnenia cieľov o 5 rokov). 
Do roku 2030 sa má recyklovať 
70 % obalov, pričom sa stanovi-
li aj ciele pre jednotlivé obalové 
materiály. Bude sa musieť za-
viesť triedený zber kuchynské-
ho bioodpadu (do konca roku 
2023), textilu a  nebezpečného 
odpadu z  domácností (od roku 
2025). Zadefinovali sa napríklad 
aj minimálne požiadavky v rám-

ci rozšírenej zodpovednosti vý-
robcov.

Transpozícia odpadového 
balíka v Národnej rade SR
Termín transpozície odpado-
vého balíka je nastavený na 5. 
júla 2020. Národná rada SR 27. 
novembra 2019 schválila nove-
lu zákona o odpadoch, ktorou 
sa odpadový balík prebral do 
národnej legislatívy. Medzi naj-
dôležitejšie zmeny patrí úprava 
niektorých základných definí-
cií a  pojmov, ako sú definícia 
komunálneho odpadu, stavu 
konca odpadu či vedľajšieho 
produktu. Dopĺňajú sa ciele re-
cyklácie komunálneho odpadu 
na roky 2025, 2030 a 2035 a re-
cyklácie odpadov z  obalov na 
roky 2025 a 2030. Ďalej sa usta-
novuje povinnosť pre výrobcov 
vyhradeného výrobku a organi-
zácie zodpovednosti výrobcov 
zriadiť finančnú zábezpeku na 
zabezpečenie systému rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov. Prijí-
majú sa opatrenia na zvýhodne-
nie výrobcov, ktorí uvádzajú na 
trh recyklovateľné výrobky, ako 
aj na podporu opätovného pou-
žitia odpadu, recyklácie a iných 
činností zhodnocovania. Novela 
obsahuje aj opatrenia na zníže-
nie tvorby plastového odpadu 
v  súlade s  novým Programom 
predchádzania vzniku odpadu, 
ako aj s novou smernicou o zni-
žovaní vplyvu určitých plasto-
vých výrobkov na životné pro-
stredie, t. j. zakazuje sa uvádzať 
na náš trh niektoré jednorazové 
plastové výrobky. 

Zaostrené na plasty
Spomínaná smernica je súčas-

ťou APOH, ktorý venoval mi-
moriadnu pozornosť viacerým 
sektorom, no najmä plastom. 
V  roku 2018 pribudla Stratégia 
EÚ pre plasty v obehovom hos-
podárstve. Podľa nej majú byť 
všetky plastové obaly do roku 
2030 recyklovateľné alebo opä-
tovne použiteľné. Do roku 2025 
sa má dostať desať miliónov ton 
recyklovaného plastu do nových 
produktov v EÚ. Komisia preto 
spolupracuje so Circular Plastics 
Alliance – tá združila už vyše sto 
firiem, výskumných organizácií 
a ďalších hráčov, ktorí túto jeseň 
prijali dobrovoľné záväzky na 
splnenie desaťmiliónového cieľa. 
Uvedená smernica na stratégiu 
nadväzuje a zakazuje predaj jed-
norazových plastových tanierov, 
príborov, slamiek, vatových tyči-
niek a pod. či zavádza opatrenia 
napríklad pre tabakové filtre, 
rybárske náčinie s cieľom znížiť 
tvorbu plastového odpadu. Ko-
misia tiež okrem iného vyvíja 
metodológiu na meranie potra-
vinového odpadu. Bolo prijaté 
aj nariadenie o hnojivách, ktoré 
uľahčuje uvádzanie organic-
kých hnojív a  hnojív z  odpadu 
na jednotný trh v EÚ. V oblasti 
stavebníctva vznikol dobrovoľný 
Európsky rámec pre reporting 
udržateľnosti budov Level(s), 
ktorý je momentálne v  testova-
cej fáze. 

Ekodizajn nielen
o energetickej efektívnosti
Reforma produktovej politi-
ky je kľúčovou pre prechod na 
obehové hospodárstvo. Jedným 
z konkrétnych krokov EK v tejto 
oblasti sú nové pravidlá, ktoré 
nezlepšujú len energetickú efek-

Stop lineárnemu ekonomickému modelu:
Ako k tomu prispievajú opatrenia v EÚ 
a na Slovensku
December 2015 bol prelomový na presadenie konceptu obehového hospodárstva do verejných politík 
v Európskej únii (EÚ). Európska komisia (EK) vtedy prijala akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo a predstavila 
„odpadový balík” – štyri revidované smernice o odpade. Ktoré opatrenia sa vďaka tomu presadili a čo sa na úrovni 
EÚ plánuje ďalej s nástupom novej EK? Čo sa podarilo na slovensku a ktoré zmeny nás ešte len čakajú?

Novely odpadových smerníc EK nastolili ambiciózne ciele vrátane recyklácie 65 % komunálneho odpadu
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tívnosť, ale aj opraviteľnosť a re-
cyklovateľnosť práčok, umýva-
čiek riadu, chladničiek a ďalších 
spotrebičov. 

Ďalšie plány na úrovni EÚ
Členské štáty majú záujem, aby 
politika EÚ v  oblasti obehové-
ho hospodárstva pokračovala 
a aby EK vypracovala dlhodobý 
strategický rámec aj ďalší akčný 
plán. Deklarovali to v  záveroch 
Rady EÚ, prijatých v  októbri. 
Žiadajú napríklad opatrenia či 
stratégie na mieru sektorom 
mobility, textilu, potravín ale-
bo stavebníctva. Obehové hos-
podárstvo je zároveň prioritou 
novej EK a  bude súčasťou jej 
programu Green Deal, ktorý má 
predstaviť v prvých sto dňoch jej 
pôsobenia. 

Slovenské stratégie
a obehové hospodárstvo
Podľa Stratégie hospodárskej 
politiky SR do roku 2030, schvá-
lenej v  lete 2018, má vzniknúť 
dokument pre implementáciu 
obehového hospodárstva v  slo-
venských podmienkach. Prvý 
akčný plán k Stratégii konkre-
tizuje, že v prvej fáze sa budú 
analyzovať potenciál a výzvy 
zavedenia obehových princípov 
vo vybraných hospodárskych 
odvetviach. Cieľom bude špe-
cifikovať konkrétne nástroje a 

aktivity prechodu na obehový 
ekonomický model. Schválenie 
prvého akčného plánu sa pred-
pokladá v decembri. Obehové 
hospodárstvo je jednou z  hlav-
ných tém Envirostratégie 2030 
z  dielne rezortu životného pro-
stredia, ktorú vláda schválila vo 
februári tohto roka. Zavádza 
ciele pre recykláciu (60 % − r. 
2030) a  skládkovanie komunál-
neho odpadu (25 % − r. 2035) 
v súlade s cieľmi stanovenými na 
úrovni EÚ. Hovorí o  zvyšovaní 
poplatkov za skládky, ktoré sa 
vďaka novele zákona už medzi-
časom začali zavádzať do praxe. 
K lepšej recyklácii má prispieť aj 
zavádzanie množstvového zberu 
v obciach. Inštitút environmen-
tálnej politiky nedávno publi-
koval analýzu, podľa ktorej by 
to viedlo k  zníženiu produkcie 
zmesového odpadu v  priemere 
o 22 %. Envirostratégia 2030 ob-
sahuje aj opatrenia pre bioodpad 
a potravinový odpad, ako aj zvá-
ženie zálohovania jednorazo-
vých nápojových obalov, pričom 
zákon o zálohovaní medzičasom 
už schválil parlament a podpísa-
la ho prezidentka.
Envirostratégia 2030 ďalej hovo-
rí, že v roku 2030 sa bude 70 % 
z hodnoty verejného obstaráva-
nia zabezpečovať nazeleno, pri-
čom zelené verejné obstarávanie 
bude postupne povinné. Prvý 

krok je naplánovaný na budú-
ci rok, kedy by mala pribudnúť 
takáto povinnosť pre ústredné 
orgány štátnej správy, a  to pri 
nákupoch kopírovacieho a  gra-
fického papiera, počítačov a mo-
nitorov, vozidiel a  dopravných 
služieb.

Opatrenia na predchádzanie 
vzniku odpadu
Medzi dôležité strategické do-
kumenty patrí aj Program pred-
chádzania vzniku odpadu SR na 
roky 2019 – 2025. Obsahuje sú-
bor opatrení, ktorých cieľom je 
posun od materiálového zhod-
nocovania k  predchádzaniu 
vzniku odpadu. Špecifické ciele 
sú stanovené pre deväť prúdov 
odpadov: zmesový komunálny 
odpad, biologicky rozložiteľný 
odpad, odpad z  potravín, od-
pad z  papiera, objemný odpad, 
plasty a obaly, stavebné odpady, 
nebezpečné odpady a  odpad 
z  ťažobného priemyslu. Medzi 
konkrétne kroky, ktoré sa už re-
alizujú, patrí napríklad podpora 
domáceho kompostovania či 
centier opätovného používania 
pri zberných dvoroch (vrátane 
finančnej), bola vypracovaná 
spomínaná analýza zavedenia 
množstvového zberu, ktorý 
motivuje občanov k  minimali-
zácii zmesového odpadu. Úrad 
verejného zdravotníctva vypra-

coval metodickú pomôcku pre 
bezobalové obchody. Spomína-
ná novela zákona o odpadoch, 
ktorú v novembri odobril parla-
ment, postupne sprísňuje a ruší 
výnimky na zber kuchynského 
bioodpadu z domácností. 

Príprava Programu odpado-
vého hospodárstva SR
V súčasnosti sa pripravuje nový 
Program odpadového hospo-
dárstva SR na roky 2021 – 2025. 
Na podporu prípravy programu 
boli zriadené viaceré pracovné 
skupiny, napríklad pre odpady 
spadajúce pod rozšírenú zod-
povednosť výrobcov − odpady 
z  obalov a  neobalových výrob-
kov, elektroodpad, použité ba-
térie a  akumulátory, odpadové 
pneumatiky, staré vozidlá vrá-
tane odpadov z  automobilové-
ho priemyslu, ako aj pre ďalšie 
vybrané druhy odpadov, ako sú 
textil, biologicky rozložiteľné 
odpady, bioplasty, stavebné od-
pady a odpady z demolácií a po-
dobne.

Text: Viera Špalková, odbor 
odpadového hospodárstva MŽP 

SR, a Pavla Lényiová, odbor 
politiky životného prostredia 

MŽP SR
Foto a ilustračné obrázky:

Pixabay

Zákaz uvádzania jednorazových plastových výrobkov na trh bude na Slovensku platiť od 1. januára 2021
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Obehové hospodárstvo má pod-
ľa odborníkov nielen environ-
mentálny, ale aj ekonomický 
a rozvojový rozmer a v prepoje-
ní na digitalizáciu môže priniesť 
veľké príležitosti. Napríklad 
zástupcovia z  OECD, Úradu 
podpredsedu vlády pre investí-
cie a  informatizáciu a  národnej 
platformy pre obehovú ekono-
miku ponúkli svoj pohľad na to, 
ako by mala byť nastavená ve-
rejná politika, aby podporovala 
prínosy digitálnych technológií 
a  zároveň eliminovala riziká, 
ktoré môžu priniesť. Ďalšie pre-
zentácie odborníkov a panelové 
diskusie boli venované vzdelá-
vacím a  finančným nástrojom 
pre digitalizáciu a inovácie, spo-

lupráci v  oblasti inovácií, ale aj 
príkladom dobrej praxe u nás aj 
v zahraničí.
Podľa štátneho tajomníka Mi-
nisterstva životného prostredia 
SR Norberta Kurillu envirore-
zort témou Digitalizácia a  ino-
vácie pre obehové hospodárstvo 
nadväzuje na nedávne minister-
ské zasadnutie OECD, ktorému 
predsedalo Slovensko a  domi-
novala mu práve téma digitali-
zácie. ,,Na tomto podujatí v máji 
tohto roku v Paríži boli prvýkrát 
schválené globálne usmernenia 
o umelej inteligencii, ktorá môže 
zohrávať veľkú úlohu aj pri trans-
formácii na obehové hospodár-
stvo. Ako viete, v Európskej únii 
sa momentálne formuje nová 

administratíva a téma green deal 
je jednou z top hlavných tém no-
vej Európskej komisie a má to aj 
logický presah na naše domáce 
dianie.“ Akčný plán pre obehové 
hospodárstvo bude podľa neho 
prepájať priemyselné, výrobkové 
a  spotrebiteľské politiky. Bude 
sa hľadať taký „interface“ prá-
ve na digitalizáciu, ktorý uľahčí 
napredovanie v  týchto politi-
kách. Podľa Norberta Kurillu 
to vidno aj na hlavných témach 
aktuálnych predsedníctiev, kto-
ré tému digitalizácie prepájajú 
so zmenou klímy alebo s  obe-
hovým hospodárstvom. „Na-
šou ambíciou je dosiahnuť čo 
najvyššiu efektívnosť vo verejnej 
správe, ale aj pri znižovaní admi-

nistratívnej záťaže a  zlepšovaní 
podnikateľského prostredia, napr. 
prostredníctvom digitalizácie 
vieme rýchlejšie a  menej nároč-
ne referovať plnenia povinností 
podnikateľských subjektov alebo 
všetkých možných dotknutých 
strán. Pokiaľ ide o  digitalizáciu, 
kľúčové pre nás je to, aby sme 
mali dostupné a  kvalitné dáta, 
aby sme sa o ne mohli oprieť, aby 
boli kredibilné, spoľahlivé a  sú-
časne bezpečné, ako aj spôsoby, 
ktorými ich zdieľame.“
Eva Barteková z OECD vo svo-
jej prezentácii rozobrala, ako sa 
v  tejto oblasti angažuje OECD, 
zamerala sa na prepojenie obe-
hového hospodárstva a  život-
ného prostredia, ale hlavne na 

Ekoinovačné Slovensko v znamení 
digitalizácie a obehového hospodárstva
Dvojdňová konferencia Ekoinovačné slovensko 2019, ktorá sa konala 5. – 6. novembra 2019, sa niesla v znamení 
digitalizácie a inovácií pre obehové hospodárstvo. Vystúpenia odborníkov v bratislavskom hoteli Crowne Plaza 
boli zamerané najmä na dôležitosť digitalizácie pre obehové hospodárstvo z medzinárodného, európskeho 
a národného hľadiska.

Panelová diskusia k téme Dôležitosť digitalizácie pre obehové hospodárstvo z medzinárodného a európskeho hľadiska 
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tému digitalizácie, ktorá je dô-
ležitá pri prechode na obehové 
hospodárstvo. „Digitalizácia je 
jedným z kľúčových riešení, kto-
ré môžu urýchliť náš prechod 
k  obehovému hospodárstvu. 
Digitalizácia a  jej technológie 
umožňujú naše materiálne ak-
tíva robiť „inteligentnejšími“ 
cez prepojenie, analytiky, umelú 
inteligenciu. Tieto inteligentné 
aktíva generujú tok informácií, 
ktoré prinášajú nové hospodárske 
príležitosti. Sprostredkúvajú nám 
napríklad informácie o  materi-
áloch, ich špecifikácii a  zložení, 
o možnostiach ich použitia a re-
cyklovateľnosti atď. Následne nás 
potom vedú k  spotrebiteľským 
preferenciám a  uľahčujú naše 
rozhodovanie.“ V tejto súvislosti 
spomenula aj systémové riziká 
digitálnych technológií, ktorými 
sú napríklad bezpečnosť dát, ich 
vlastníctvo, dôvernosť, trans-
parentnosť, prístup k  dátam či 
riešenie aspektov rozhrania me-
dzi technológiami, aby konečný 
používateľ bol náležite zapojený 
do siete a mal prístup k dátam. 
Zaujímavý pohľad na prepojenie 
digitalizácie a  obehového hos-
podárstva ponúkli aj odprezen-
tované príklady z  praxe nielen 
na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Prostredníctvom konferencie 
bola napríklad predstavená bur-
za druhotných surovín CYRKL. 
Ide o digitálne trhovisko s ponu-
kou zaujímavých materiálov, pri 

ktorých súčasní majitelia nenašli 
využitie, a kvalitných produktov 
vyrobených z druhotných suro-
vín. Z  prezentácie SENSONEO 
sa účastníci konferencie do-
zvedeli, ako dáta menia spôsob 

riadenia odpadu a  to nielen na 
Slovensku. Zástupca envirore-
zortu predstavil pripravovaný 
Informačný systém odpado-
vého hospodárstva. Užitočné 
informácie sprostredkoval aj 

blok prezentácií o  financovaní 
aktivít zameraných na inovácie. 
Je to možné napríklad cez Fond 
inovácií a technológií či mikro-
pôžičkový program, ktoré počas 
konferencie predstavili zástup-

covia Slovak Business Agency. 
Pre oblasť obehového hospo-
dárstva bol v tejto súvislosti zá-
stupcom CVTI  odprezentovaný 
program Horizont 2020. 
Konferenciu Ekoinovačné Slo-

vensko druhýkrát zorganizovala 
Slovenská agentúra životného 
prostredia v spolupráci s Minis-
terstvom životného prostredia 
SR. Počas podujatia sa vytvorilo 
fórum na diskusiu o  možnos-
tiach digitalizácie na podporu 
obehového hospodárstva na 
Slovensku, o  podmienkach pre 
rozvoj digitalizácie na úrovni 
štátnej a verejnej správy, v pod-
nikateľskom sektore a  o even-
tuálnych prekážkach a  rizikách 
rozvoja digitalizácie na podporu 
obehového hospodárstva a  za-
vádzania inovácií. Konferencia 
vytvorila priestor na prezentá-
ciu, diskusiu a výmenu praktic-
kých skúseností na tému prepo-
jenia digitalizácie a  obehového 
hospodárstva, digitálnych tech-
nológií a  udržateľnosti, dobro-
voľných nástrojov environmen-
tálnej politiky, príkladov dobrej 
praxe v prepojení na digitalizá-
ciu (napr. digitálne technoló-
gie ako Internet vecí, Big Data, 
Umelá inteligencia, Blockchain, 

Cloud computing, 3D tlač, On-
line platformy).

Text a foto:
Iveta Kureková, SAŽP

Eva Barteková z OECD sprostredkovala účastníkom konferencie postrehy z najnovšej práce tejto 
organizácie v oblasti digitalizácie a obehového hospodárstva 

Mnoho podnetných pripomienok k téme digitalizácie a inovácií pre obehové hospodárstvo odznelo aj vďaka otázkam 
a pripomienkam účastníkov konferencie
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Workshop What City? Mesto bez odpadu: 
Ako môžu mestá zabrániť plytvaniu 
zdrojmi či energiou

Ministerstvo životného prostre-
dia SR spojilo sily s  viacerými 
partnermi. Napríklad aj s  ob-

čianskym združením Punkt, 
ktoré pred šiestimi rokmi začalo 
s dnes už osvedčeným formátom 
workshopov na mestské témy 
pod názvom What City? Inšti-
tút cirkulárnej ekonomiky do 
aktuálneho vydania vložil svoju 
expertízu k  téme a  skúsenosti 
z dlhoročnej spolupráce so samo-
správami. Ďalšími partnermi boli 
hlavné mesto Bratislava, Nadácia 
Slovenskej sporiteľne a Friedrich 
Ebert Stiftung. Spolu priniesli 
do Bratislavy niekoľko príkladov 
dobrej praxe, ktoré sú realizova-
teľné v slovenskom kontexte.

Ľubľana smeruje k zero 
waste
Podľa štúdie z  roku 2015, ktorú 
si objednala Európska komisia, 

sa v  Ľubľane triedi komunálny 
odpad najlepšie z hlavných miest 
v EÚ. Manažérka mesta pre obe-

hové hospodárstvo Zala Strojin 
Božič na workshope uviedla, že  
v roku 2018 sa v Ľubľane  vytriedi-
lo 68 % odpadu z domácností. Do 
roku 2025 chcú recyklovať 75 % 
odpadu a znížiť objem zmesové-
ho odpadu na 60 kg na obyvateľa. 
Ich úspech tkvie v zbere od dverí 
k  dverám v  kombinácii s  voľne 
prístupnými stojiskami vrátane 
podzemných kontajnerov v  cen-
tre. V roku 2015 bola dokončená 
155-miliónová investícia − regio-
nálne recyklačné centrum RCE-
RO. Z  bioodpadu sa tam vyrába 
kompost a  zmesový odpad do-
trieďujú tak, že len 5 % z neho ide 
na skládku. Anaeróbnou fermen-
táciou produkujú elektrinu a tep-
lo, takže prevádzka je energeticky 
sebestačná. Ľubľanská samosprá-

va vytvorila okrem pozície mana-
žérky pre obehové hospodárstvo 
napríklad aj miesto smart city 

manažéra. Mesto podporuje či 
samo iniciuje rôzne obehové pro-
jekty od centra opätovného vyu-
žívania cez priestor na stretávanie 
mládeže vo vyradenom autobuse 
až po pilotný projekt výroby pa-
piera z inváznych rastlín.

Bez spolupráce to nejde
Päť mariborských mestských 
podnikov, zameraných na od-
padový manažment, dodávky 
vody, tepla, výstavbu a  verejnú 
dopravu, založilo spoločný In-
štitút Wcycle, aby zlepšilo vzá-
jomnú spoluprácu. Čo je totiž 
pre jeden podnik odpadom, pre 
druhý môže byť zdrojom. Sklád-
ku ani spaľovňu Maribor nech-
ce − to je základné východisko 
miestnej obehovej politiky. Igor 

Kos z Wcycle na workshope síce 
priznal, že časť odpadu odvážajú 
do spaľovní vo Viedni či v Ľubľa-
ne, ako aj na vzdialenejšie sklád-
ky, keďže svoju už nemajú a  ani 
nechcú mať. Cieľom je však čo 
najviac zredukovať objem nevyu-
žiteľného odpadu. Mesto minulý 
rok spustilo triediacu prevádzku. 
Prijalo aj stratégiu na prechod na 
obehové hospodárstvo, ktorá de-
finuje príležitosti na spoluprácu 
v  rámci spomínaných podnikov, 
ako aj s  občanmi, priemyslom 
a samosprávou. Zameriava sa na 
sedem oblastí, ako sú využitie 
nadbytočného tepla a  obnoviteľ-
ná energia, využitie stavebného 
odpadu a  zeminy, opätovné vy-
užitie vody či regenerácia degra-
dovaných území. Inštitút Wcycle 
realizuje pilotný projekt výroby 
zemín z  bioodpadu a  minerál-
nych odpadov na použitie pri 
pestovaní či v  stavebníctve. Plá-
nujú experiment s  recyklovaním 
stavebného odpadu v  meste pre 
projekty mesta.

Skenovanie mesta
Cirkulárny sken Prahy sa začal 
socioekonomickou analýzou 
mesta, v rámci ktorej sa ako pri-
oritné identifikovali sektory sta-
vebníctva, domácností a  energe-
tiky spolu s manažmentom vody 
a  odpadov. Ďalej sa analyzovali 
materiálové toky a obehové príle-
žitosti, čo viedlo k akčnému plá-
nu s  konkrétnymi opatreniami. 
V  oblasti stavebníctva ide napr. 
o zelené či skôr obehové verejné 
obstarávanie. Podľa akčného plá-
nu sa Praha zameria najprv na 
menšie projekty renovácií a  pri 
ich obstarávaní použije aj kritériá 

Mestá sú do veľkej miery „tráviacim traktom” spoločnosti. spotrebúvajú globálne 75 % prírodných zdrojov, vzniká 
v nich polovica všetkého odpadu a 60 až 80 % emisií skleníkových plynov (zdroj: Ellen Macarthur Foundation). 
sústredí sa v nich zároveň finančný aj ľudský kapitál. Preto má zmysel hľadať cestu na prechod na obehové 
hospodárstvo práve v kontexte miest. ako môžu vyzerať konkrétne riešenia, ukázal workshop What City? Mesto 
bez odpadu, ktorý sa konal v bratislavskom Primaciálnom paláci 18. októbra 2019.

Účastníci workshopu sa elektrobusmi vybrali na exkurzie, počas ktorých zisťovali, kde končí v Bratislave odpad. Jedným z cieľov bola aj čistiareň odpado-
vých vôd.  
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ako podiel druhotných surovín. 
Navrhuje aj výstavbu bioplynovej 
stanice, ktorá by spracúvala bio-
odpad a  produkovala palivo pre 
smetiarske autá či hnojivo. Podľa 
Vojtěcha Voseckého z  „Institu-
tu cirkulární ekonomiky“, ktorý 
projekt na workshope prezen-
toval, mesto chce postaviť „bio-
plynku“. Výzvou zostáva nájsť 
pozemok, keďže nikto nechce 
mať takéto zariadenie v  sused-
stve. Prezentované boli aj straté-
gie a opatrenia z Viedne zamera-
né na prevenciu vzniku odpadu. 
Funguje tam napríklad mestský 
secondhand obchod „48er-Tan-
dler”, kde sa predávajú ešte pou-
žiteľné veci zo zberných dvorov. 
Aby do obchodu prilákali ľudí, 
ktorí na také miesta bežne ne-
chodia, organizujú v priestoroch 
jogu či speeddating.

Brainstorming − ako na to 
na Slovensku 
Na workshope sa zúčastnilo pri-
bližne 100 ľudí. Spomedzi samo-
správ to boli zástupcovia hlavne 
zo západného Slovenska − z Ga-
lanty, Trnavy, Trenčína či Piešťan, 
ale aj z Brezna. Išlo o  pracovní-
kov mestských úradov či magis-
trátu hlavného mesta, ale aj mest-
ských podnikov, ako sú technické 
služby, vodárenská spoločnosť, 
dopravný podnik či bratislavské 
OLO zamerané na odpadový ma-
nažment. Počas praktickej časti 
workshopu uvažovali účastníci 
v  skupinách o  dvoch témach, 
ktoré nadväzovali na prezentá-
cie: zabezpečenie materiálových 
tokov v meste (ako expert tu vy-
stupoval Vojtěch Vosecký) a spo-
lupráca a  prepájanie mestských 
podnikov (expertmi boli Igor 

Kos a Zala Strojin Božič). Disku-
sia bola často konkrétna, naprí-
klad o podnikoch, ktoré by mohli 
obehovo spolupracovať v Trnave. 
Na záver zaznelo aj to, že obeho-
vé projekty môžu priniesť nové 
pracovné miesta. Je však zároveň 
potrebné kriticky skúmať, či obe-
hové riešenie spĺňa všetky krité-
riá udržateľnosti.

Kde na to vziať
Možnosti financovania prezento-
vali experti z MŽP SR za progra-
my OP KŽP a SK-Climate. Prvý 
umožňuje financovanie projektov 
odpadového hospodárstva vráta-
ne predchádzania vzniku odpadu 
a  väčšinovým zdrojom sú fon-
dy EŠIF. V  druhom prípade ide 
hlavne o prostriedky Európskeho 
hospodárskeho priestoru a  Nór-
ska nasmerované na zmiernenie 
a prispôsobenie sa zmene klímy. 
Je však relevantný aj pre projekty 
v obehovom hospodárstve, keďže 
to má potenciál na znižovanie 

emisií skleníkových plynov. Slo-
venská sporiteľňa má oddelenie 
zamerané na samosprávy a  ich 
subjekty, pričom v  spoluprá-
ci s  ďalšou firmou poskytujú aj 
služby v  oblasti žiadostí o  dotá-
cie z  fondov EÚ, projektového 
manažmentu či súvisiacich ve-
rejných obstarávaní. Cez Sociál- 
nu banku podporujú začínajú-
cich podnikateľov, mimovládne 
organizácie či subjekty sociálnej 
ekonomiky.
Diskutovalo sa aj o možnostiach 
podpory zariadenia typu RCE-
RO. Z  radov samospráv zazne-
li obavy pre končiacu kapacitu 
mnohých skládok a rastúci objem 
odpadu. Igor Kos pripomenul, že 
projekt automatickej triedičky 
v  Maribore sa plánoval a  reali-
zoval celé roky, nejde o  riešenie 
pre akútnu situáciu. Poukázal aj 
na možnosti úverového finan-
covania. Na národnej úrovni 
odporučil zapojiť sa do rokovaní 
s  Európskou komisiou tak, aby 
bolo možné európske prostried-
ky nasmerovať čo najadresnejšie 
tam, kde je to potrebné. Zaznelo 
však aj to, že je dôležité sústrediť 
sa paralelne na jednoduchšie rie-
šenia, ktoré prinášajú výsledky, 
napríklad v  redukcii zmesového 
odpadu.

Po stopách odpadu
Konala sa aj exkurzia pre verej-
nosť elektrobusmi po miestach, 
kde v  Bratislave končí odpad. 
V  rámci štyroch turnusov 151 
účastníkov navštívilo spolu osem 

miest, ako spaľovňa, zberný dvor, 
sekciu v  IKEA, kde sa vykupu-
je a  predáva použitý nábytok, 
areál, kde sa spracúva odpadové 
drevo, či čistiareň odpadových 
vôd. Navyše vznikla cirkulárna 
mapa Bratislavy, ktorú si možno 
stiahnuť na webe OZ Punkt a on-
line bude aktualizovaná na webe 
projektu „Miesta preč”, ktorých 
autormi sú Incien a Punkt.

Mestá ako laboratóriá
pre obehové experimenty
MŽP SR spoluorganizovalo toto 
podujatie pod značkou procesu 
Transition to Green Economy, 
ktorý spustilo ešte v  roku 2016 
počas slovenského predsedníc-
tva v  Rade EÚ. Doteraz v  rámci 
neho organizovalo viacero akti-
vít a  podujatí vrátane medziná-
rodnej konferencie o  obehovom 
hospodárstve v  automobilovom 
priemysle. Tento rok sa zamera-
lo na mestá nielen preto, že je na 
nich implementácia značnej časti 
legislatívy. Vďaka ich originál-
nym kompetenciám a  blízkosti 
k  občanom aj biznisu môžu byť 
práve samosprávy priekopníkmi 
prechodu na nový ekonomický 
model. A konkrétnym prínosom 
workshopu je, že aj vďaka nemu 
sa rozvíja spolupráca odborníčok 
z  Incien a  magistrátu Bratislavy 
na príprave mestskej stratégie pre 
obehové hospodárstvo.

Text: Pavla Lényiová,
odbor politiky

životného prostredia MŽP SR
Foto: Marek Jančúch
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Výsledkom workshopu je aj Cirkulárna mapa Bratislavy, v ktorej sú vyznačené  všetky miesta 
podporujúce myšlienky zero waste, upcyklácie a zeleného podnikania

V priestoroch akciovej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu
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Stavebný sektor sa stáva „zelenším“

Keďže problémy ŽP 
sú čoraz viac kom-
plexnejšie, ich na-
rastajúce množstvo 
si vyžaduje nové 

efektívnejšie riešenia a prístupy. 
Je potrebné premýšľať a  konať 
podľa modelu obehového hos-
podárstva – využívať zdroje 
efektívnejším a  udržateľnejším 
spôsobom, ktorý bude premiet-
nutý v celkovom systéme riade-
nia každej organizácie. Pomáha 
pritom EMAS (schéma pre en-
vironmentálne manažérstvo 
a audit) ako dobrovoľný nástroj 
environmentálnej politiky, ktorý 
ponúka organizáciám systémo-
vý prístup v ich environmentál-
nom riadení a  umožňuje verej-
ne deklarovať výsledky svojho 
environmentálneho správania 
formou environmentálneho vy-
hlásenia. 

Stavebné spoločnosti,
ktoré získali osvedčenie 
o registrácii v schéme EMAS:

Váhostav – SK, a. s. 
Registračné číslo: SK-000015

Váhostav – SK, a. s., 
Bratislava sa so svoji-
mi tromi registrovaný-

mi miestami spoločnosti sústre-
ďuje na štyri oblasti stavebnej 
činnosti. Konkrétne dopravné 
a  inžinierske staviteľstvo, vodo-
hospodársky segment, segment 
ekologických stavieb a pozemné 
staviteľstvo. Tieto činnosti rea-
lizuje prostredníctvom svojich 
výrobných divízií nielen na úze-
mí Slovenska, ale aj v zahraničí. 
Uvedomovaním si zodpoved-
nosti nielen voči svojim zákaz-
níkom z  hľadiska kvality po-
núkaných služieb a  produktov, 

ale i  zodpovednosti k  ŽP v  sú-
vislosti s  jeho znečisťovaním, 
rozhodol vrcholový manažment 
spoločnosti v roku 2003 o zme-
ne prístupu k ochrane ŽP. Zvolili 
si stratégiu, v ktorej je prioritnou 
úlohou vytváranie podmienok 
na minimalizáciu znečistenia 
ŽP a efektívne využívanie ener-
gie a zdrojov. Od roku 2018 spo-
ločnosť integrovala do svojho 
systému manažérstva aj schému 
EMAS s cieľom trvalo zlepšovať 
efektívnosť v  environmentál-
nom riadení a  pri vykazovaní  
environmentálnej výkonnos-
ti. Realizáciou hospodárskych, 
spoločenských a  environmen-
tálnych aktivít, ako aj manažér-
skych rozhodnutí prezentujú 
uplatňovanie zásad udržateľné-
ho rozvoja vo svojej podnikateľ-
skej činnosti.

PORR, s. r. o. 
Registračné číslo: SK-000016

Príbeh stavebnej 
spoločnosti PORR 
Group sa začal 

pred 150 rokmi, na Slovensku sa 
angažujú v  stavebných činnos-
tiach od roku 1991. V environ-
mentálnom správaní spoločnos-
ti sa podniká množstvo krokov 
s  cieľom posilnenia piatich sta-
bilných pravidiel so záväzkom 
celej skupiny PORR k  ochrane 
ŽP. Ich starostlivo prepracovaný 
udržateľný ekologický prístup 
k stavebným činnostiam a k vy-
užívaniu prírodných zdrojov 
pomáha minimalizovať stopu 
v  životnom prostredí. Zame-
riavajú sa najmä na výskum 
a  vývoj v  záujme ochrany klí-
my. Vedenie spoločnosti prija-
lo rozhodnutie proaktívneho 
prístupu k  ochrane ŽP zavede-

ním a udržovaním systému en-
vironmentálneho manažérstva 
dobrovoľnou účasťou v  schéme 
EMAS. Princípy environmen-
tálneho manažérstva uplatňu-
jú v  priestoroch svojej trvalej 
prevádzky v tzv. zelenej budove 
pod schémou LEED v  Bratisla-
ve a na dočasných pracoviskách 
(stavbách). Na znižovanie nega-
tívneho vplyvu svojich činností 
na ŽP cez zmluvných partnerov 
sa spoločnosť rozhodla zaviesť 
uplatňovanie kritérií zeleného 
obstarávania a  auditovanie do-
dávateľov stavebných prác z hľa-
diska ich environmentálneho 
správania s cieľom zvýšenia en-
vironmentálnej zodpovednosti 
všetkých aktérov zapojených 
v celom cykle stavebnej činnosti. 

Skanska SK, a. s.
Registračné číslo: SK-000017

je jedna z  najväč-
ších svetových spoločností 
poskytujúcich služby v  oblas-
ti stavebníctva, komerčného 
a  rezidenčného developmentu 
a  PPP projektov. V  Slovenskej 
republike pôsobí od roku 1999, 
sídlo má v  Bratislave. V  súla-
de s  environmentálnou politi-
kou sa spoločnosť zaviazala, že 
bude sústavne zlepšovať svoje 
environmentálne správanie pro-
stredníctvom prémiového ná-
stroja schémy EMAS. Schéma 
bola implementovaná v  ôsmich 
prevádzkach spolu s  aktívnymi 
stavbami spoločnosti. V  duchu 
neustáleho zlepšovania environ-
mentálneho správania zapájajú 
do procesu ochrany ŽP a „zele-
ného stavania“ svojich zamest-
nancov, subdodávateľov, part-
nerov a  iné zúčastnené strany. 
Aktívnym hľadaním spôsobov, 

ako znížiť negatívne dosahy svo-
jich projektov, výrobkov a  slu-
žieb v priebehu celého životného 
cyklu, sa usilujú o neustále zlep-
šovanie svojej environmentálnej 
povesti v celosvetovom meradle. 
Dlhodobými cieľmi spoločnos-
ti je podporovať efektívne vy-
užívanie energie a  znižovanie 
emisií plynov súvisiacich s  kli-
matickými zmenami, smerovať 
k  nulovej produkcii odpadu, 
zodpovedne vyberať materiály, 
ktoré sú neškodné ľudskej po-
pulácii a  okoliu, zmierniť do-
sah stavebnej činnosti na faunu, 
flóru a ekosystémy, znížiť dopyt 
po využívaní vodných zdrojov, 
znížiť škodlivé emisie do ovzdu-
šia vznikajúce pri stavebnej čin-
nosti. 

CED Consulting, s. r. o. 
Registračné číslo: SK-000018
Spoločnosť CED Consulting pô-
sobí v  oblasti podpory investí-
cií, inžinierskych a projekčných 
služieb, v  realizácii stavebných 
prác, certifikačných služieb 
a  energetického poradenstva. 
Environmentálne riadenie je 
trvalou súčasťou integrovaného 
systému manažmentu, ktoré je 
založené na procesnom prístupe 
s cieľom neustáleho zlepšovania, 
a napĺňania environmentálnej 
politiky a  zlepšovania environ-
mentálneho profilu spoločnosti. 
Vrcholové vedenie sa zaviazalo 
každoročne vyhlásiť nové envi-
ronmentálne ciele na podporu 
ochrany životného prostredia 
vo vzťahu k  významným envi-
ronmentálnym aspektom. Usta-
novené boli dlhodobé a  krát-
kodobé environmentálne ciele 
s  dôrazom na podporu obeho-
vého hospodárstva a  ochrany 

stavebné činnosti zohrávajú významnú úlohu v sociálno-ekonomickom rozvoji krajiny, hovoríme teda o sektore 
so strategickým významom. stavebníctvo má významný vplyv na naše životné prostredie (ŽP), keďže stavebný 
proces vytvára obrovské množstvo odpadu, spotrebuje viac ako 50 % európskych prírodných zdrojov a môže 
negatívne vplývať na biodiverzitu a pôdu. hlavný stavebný produkt − budova, je zodpovedný za viac ako 
30 % európskej uhlíkovej stopy a viac ako 40 % spotreby primárnej energie v Európe. Zoči-voči narastajúcej 
environmentálnej zodpovednosti zo strany trhu a zákazníkov získavajú organizácie prospech zo znižovania 
negatívnych environmentálnych vplyvov vyplývajúcich z ich činností. Vynikajúce environmentálne správanie sa 
považuje za obchodnú výhodu, zatiaľ čo zlá environmentálna výkonnosť sa stáva nevýhodou.
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ŽP s  vedomím potreby trvalo 
udržateľného rozvoja svojich 
činností, ale i  činností v  spolu-
práci s dodávateľmi. 

AVA – stav, s. r. o. 
Registračné číslo: SK-000019

Po niekoľkoročnej 
existencii na sloven-
skom stavebnom 

trhu spoločnosť AVA – stav, s. r. 
o., zaujala myšlienka podporo-
vať životné prostredie na vyššej 
úrovni zavedením systému en-
vironmentálneho manažérstva 
a  auditu. Cieľom spoločnosti je 
zabezpečiť svoju stavebnú čin-
nosť tak, aby jej dosahy na ŽP 
boli minimalizované, aby stavby, 
ktoré realizujú, zahŕňali v maxi-
málnej miere najlepšie environ-
mentálne postupy. Pri všetkých 
oblastiach svojej stavebnej čin-
nosti − výstavba obytných a ne-
obytných budov, výstavba ciest 
a  diaľnic, výstavba ostatných 
inžinierskych stavieb, ostatné 
špecializované stavebné práce 
− uplatňujú zásady udržateľné-
ho rozvoja, ktoré sú zakotve-
né v  obchodnej stratégii a  v  jej 
každodenných rozhodnutiach 
a aktivitách. Na základe rozhod-
nutia najvyššieho manažmentu 
zmenili prístup k produkované-
mu stavebnému odpadu s  cie-
ľom šetrenia prírodných zdro-
jov a  ŽP záujmového regiónu. 
Využívaním takéhoto odpadu 
deklarujú svoj príspevok k  na-
kladaniu s  odpadom v  súlade 
s  hierarchiou odpadového hos-
podárstva, podporujúc recyklá-
ciu v  sektore stavebníctva nie-
len na vlastných stavbách, ale aj 
prostredníctvom odberateľov.

Bližšie informácie na webo-
vom sídle EMAS.sk.

Spoločnosti podnikajúce na 
Slovensku majú možnosť dob-
rovoľne vstúpiť aj do schémy en-
vironmentálneho označovania 
produktov, ktorá patrí medzi 
ďalšie dobrovoľné nástroje en-
vironmentálnej politiky. Sché-
ma podporuje environmentálne 
vhodné produkty, ktoré majú 
menší negatívny vplyv na ŽP 
počas celého svojho životného 
cyklu, spĺňajú prísne environ-

mentálne kritériá a  sú šetr-
né nielen k  prostrediu, ale aj 
k  zdraviu spotrebiteľa. Pre spo-
ločnosti, ktoré majú ambíciu 
zotrvať úspešne na trhu a  byť 
konkurencieschopnými, sú en-
vironmentálne značky výbor-
ným marketingovým nástrojom 
upevňujúcim ich pozíciu na 
trhu. 
Z  hľadiska cieľov obehového 
hospodárstva má environmen-
tálne označovanie potenciál 
napĺňať ich, a to možnosťou sta-
novovania environmentálnych 
požiadaviek, ktoré budú ovplyv-
ňovať trh smerom k  šetreniu 
prírodných zdrojov a opätovné-
mu používaniu materiálov.
 

Noví držitelia ná-
rodnej environ-
mentálnej značky 
Environmentálne 

vhodný produkt na stavebné 
produkty
V  októbri 2019 získali spoloč-
nosti CRH (Slovensko), a. s., 
Rohožník a  Maccaferri Manu- 
facturing Europe, s. r. o., Senica 
právo používať na svojich pro-
duktoch národnú environmen-
tálnu značku Environmentálne 
vhodný produkt, čím povyšujú 
podstatu svojho podnikania 
o environmentálny rozmer.

CRH (Slovensko), 
a. s., Rohožník 
patrí medzi sveto-
vých lídrov v  ob-

lasti stavebných materiálov. Ide 
o medzinárodnú skupinu sídlia-
cu v  Írsku, ktorá má prevádzky 
v  32 krajinách vrátane Sloven-
ska. CRH (Slovensko), a. s., za-
stupujú dve spoločnosti – CRH 
(Slovensko), a. s., Rohožník 
a CRH (Slovensko), a. s., Turňa 
nad Bodvou. Produkujú celú 
škálu sivých a  bielych cemen-
tov s vysokou kvalitou. Jedenásť 
cementov, ktorým bola udelená 
národná environmentálna znač-
ka, je finálnym produktom ce-
mentárne v  Turni nad Bodvou. 
Ide o sivé portlandské a vysoko-
pecné cementy. Technologický 
proces výroby cementov využíva 
na generovanie potrebnej tepel-
nej energie odpady s  vysokým 
energetickým a  materiálovým 

obsahom vo forme tuhých al-
ternatívnych palív (TAP), ktoré 
nahrádzajú prírodné neobnovi-
teľné fosílne palivá. Ide o proces 
spoluspaľovania − zhodnocova-
nia odpadov kategórie O − ostat-
né odpady, ktoré by mohli skon-
čiť na skládkach alebo by ich 
zneškodnenie mohlo predstavo-
vať vyššie environmentálne rizi-
ko. TAP pozostáva z upravených 
ostatných a komunálnych odpa-

dov (drvené plasty, textil, drevo, 
papier, plastový aglomerát atď.). 
Šetrenie prírodných fosílnych 
palív vedie k redukcii celkového 
množstva emisií vrátane CO2. 
Uhlíkovú stopu cementového 
slinku výrazne pomáha znižovať 
aj železiarska a  oceliarska tros-
ka, ktorá patrí medzi základnú 
surovinu vstupujúcu do procesu 
výroby. Portlandský cementový 
slinok sa v  Turni nad Bodvou 

vyrába s  najnižšou uhlíkovou 
stopou v rámci divízie CRH Eu-
rope Materials a  rovnako patrí 
do prvej desiatky cementární 
s  ohľadom na uhlíkovú stopu 
v EÚ.

Udelenie značky Environmen-
tálne vhodný produkt si vyžado-
valo splnenie nadštandardných 
environmentálnych kritérií, kto-
ré obsahujú komplex požiada-

viek na produkty a  ich výrobu. 
Napríklad splnenie limitných 
hodnôt na energetickú nároč-
nosť výroby, na emisie znečis-
ťujúcich látok vznikajúcich pri 
výrobe, splnenie hraničných 
hodnôt pre hmotnostnú aktivi-
tu rádia (226Ra) v cemente, pre 
obsah fosforu v  slinku a  obsah 
vylúhovateľného šesťmocného 
chrómu v balených cementoch.

Zo slávnostného odovzdávania certifikátu pri príležitosti 50. výročia otvorenia cementárne v Turni 
nad Bodvou, zdroj: CRH (Slovensko), a. s., Rohožník

Environmentálne vhodné produkty CRH (Slovensko), a. s.  
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ENVIrOTÉMA

STRABAG, s . r.  o. – nominovaný na 
prestížnu cenu EMAS Awards

STRABAG, s. r. o., ako dcér-
ska spoločnosť rakúskeho kon-
cernu STRABAG SE dôsledne 
uplatňuje environmentálnu 
a  energetickú politiku, ktorá je 
súčasťou politiky spoločenskej 
zodpovednosti a  stratégie kon-
cernu. Koncern si uvedomuje, 
že jeho stavebná činnosť má 
rozmanité a  dlhodobé účinky 
na ŽP a na ľudí. Preto je „trvalá 
udržateľnosť“ jednou z  jeho zá-
kladných hodnôt. Má zavedený 
účinný systém riadenia ochrany 
ŽP podľa ISO 14001:2015 a ne-
ustále prijíma opatrenia na jeho 
zlepšenie. Spoločnosť sa v  naj-
vyššej možnej miere snaží zni-

žovať negatívne dosahy svojej 
činnosti na životné prostredie, 
pokiaľ je to technicky možné 
a ekonomicky únosné. S cieľom 
zabrániť znečisťovaniu ŽP vyko-
náva analýzy priamych a nepria-
mych vplyvov svojej činnosti. 
Snaží sa minimalizovať spotrebu 
prírodných zdrojov, energií a su-
rovín, ako aj eliminovať odpad, 
podporovať recykláciu a  opä-
tovné zhodnotenie materiálov. 
Zaviedla aj minimálne štandar-
dy pre manažment pohonných 
hmôt a  využívanie PHM pravi-
delne kontroluje.
Do EMASu sa spoločnosť za-
pojila v  snahe preukázať, že jej 

postoj k ochrane ŽP neznamená 
len formálne dodržiavanie le-
gislatívnych požiadaviek, ale aj 
snahu o  šírenie environmentál-
neho povedomia v  širšom kon-
texte. Počas externého auditu, 
ktorý prebiehal v  sídlach spo-
ločnosti, na stavbách a  v  oba-
ľovniach takmer dva týždne, 
musela spoločnosť preukázať, že 
ochrana ŽP je pre pracovníkov 
samozrejmosťou a  prirodzenou 
súčasťou realizácie akéhokoľvek 
stavebného projektu. Bolo treba 
dokázať, že je k  dispozícii vy-
bavenie pre prípad havarijného 
úniku pohonných hmôt a iných 
prevádzkových kvapalín, že pra-

covníkom nie je ľahostajné, kde 
končia obaly z použitých nebez-
pečných látok, alebo že živočí-
chy migrujúce z  jednej strany 
staveniskovej komunikácie na 
druhú neskončia pod kolesa-
mi stavebných mechanizmov. 
Výsledky svojho dlhoročného 
úsilia v  oblasti environmentál-
nej činnosti zhrnula spoločnosť 
vo svojom Environmentálnom 
vyhlásení, ktoré je prístupné 
na webstránke www.strabag.sk, 
ako aj na oficiálnych stránkach 
Slovenskej agentúry životného 
prostredia.

Text: Strabag, s. r. o. 

schéma spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMas) je dobrovoľný prémiový nástroj v oblasti 
ochrany životného prostredia (ŽP), ktorý sa považuje za najvyšší stupeň potvrdenia environmentálnej orientácie 
spoločnosti v rámci Európskej únie. spoločnosť sTRabaG, s. r. o., ktorá pôsobí v oblasti dopravného staviteľstva, 
je už takmer rok jeho súčasťou. aktuálne je ako prvá firma zo slovenska nominovaná na prestížnu cenu EMas 
awards 2019, ktorú udeľuje každé dva roky Európska komisia. Tá tohtoročná bola odovzdaná 25. novembra 
v bilbao, po redakčnej uzávierke tohto vydania Enviromagazínu.

M a c c a f e r r i 
Manufacturing Europe, s. r. 
o., Senica je jednou z dcérskych 
spoločností materskej firmy 
Officine Maccaferri S. p. A., 
sídliacej v  Taliansku, ktorá za-
ložila priemyselné a  obchodné 
pobočky po celom svete. Držiteľ 
je výrobcom a  predajcom drô-
tených konštrukcií, ktoré po-
zostávajú z  pletenej dvojzákru-
tovej šesťhrannej oceľovej siete. 
Päť druhov takýchto konštruk-
cií bolo ocenených národnou 
environmentálnou značkou: 
Gabióny, Reno matrace, Terra-

mesh System, Green Terramesh 
a  Terramesh Mineral. Oceľová 
sieť je vyrobená z  drôtu, kto-
rého protikorózna povrchová 
úprava výrazne predlžuje ži-
votnosť konštrukcie, pričom 
výber vhodného typu úpravy 
sa uskutočňuje s  ohľadom na 
stupeň agresivity prostredia, do 
ktorého bude stavebný objekt 
zasadený. Výplň týchto „ekolo-
gických“ oceľových konštrukcií 
môže tvoriť prírodný kameň, 
zemina, recyklovaný materiál 
alebo ich kombinácia. Kom-
binácia kameňa so zeminou 

umožňuje osadenie zelene a  jej 
prerastanie, čím stavebný objekt 
rýchlejšie splynie s  okolitým 
prostredím. Výplň okrem priaz-
nivého statického účinku pôsobí 
ako výrazný architektonický ak-
cent s  priaznivým účinkom na 
pozorovateľa. Tieto konštrukcie 
sú obzvlášť vhodné do lokalít, 
kde je potreba prispôsobiť geo-
metriu objektu členitému terénu 
a podložiu. Vďaka týmto schop-
nostiam našli drôtokamenné 
konštrukcie široké uplatne-
nie v  stavebnom priemysle pri 
výstavbe alebo rekonštrukcii 
cestných, železničných a  vod-

ných stavieb, kde plnia funkciu 
oporných múrov, protihlu-
kových stien, stavieb spevňu-
júcich brehy riek a  vodných 
nádrží. S  cieľom udelenia ná-
rodnej environmentálnej znač- 
ky museli konštrukcie zasadené 
do prostredia splniť stanovené 
environmentálne kritériá, ktoré 
obsahovali požiadavky na pruž-
nosť, priepustnosť, estetický 
vzhľad, schopnosť pohlcovania 
hluku, výplňový materiál atď. 

Text: SAŽP, oddelenie envi-
ronmentálneho manažérstva 

v Bratislave

Drôtokamenné konštrukcie, zdroj: Maccaferri Manufacturing Europe, s. r. o., Senica

Závod Maccaferri Manufacturing Europe, s. r. o., v Senici, 
zdroj: Maccaferri Manufacturing Europe, s. r. o., Senica
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Určená je pre organizácie, najmä 
pre malé a stredné podniky, roz-
víjajúce svoje hospodárske alebo 
spoločenské aktivity v  Bansko-
bystrickom kraji. Môžu to byť 
fyzické osoby – podnikatelia ale-
bo právnické osoby registrované 
v  SR, ktoré poskytujú výrobky 
alebo služby a  súčasne využí-
vajú postupy alebo technológie 
podporujúce princípy obeho-
vého hospodárstva, napr. vo 
fáze používania vstupných suro-
vín, využívania energie a  iných 
prírodných zdrojov, spätného 
odberu materiálu alebo zapoje-
nia sa do vzájomnej spolupráce 
s ďalšími organizáciami. Nomi-
nované aktivity by mali preuká-
zateľne spĺňať požiadavky nad 
rámec všeobecne záväzných 
právnych predpisov v  oblasti 
ochrany životného prostredia, 

s  dôrazom na uplatňovanie 
obehovosti zdrojov. Kritéria-
mi na hodnotenie aktivít firiem 
je rozvoj a  realizácia iniciatív 

podporujúcich obehové hos-
podárstvo, iniciatívy vo fir-
mách, ktoré sú navrhované tak, 
aby mali pozitívny vplyv na 

niekoľko etáp životného cyk-
lu, obchodná výmena inicia-
tív. Doplňujúcim kritériom je 
účasť v dobrovoľných schémach, 

ako sú Schéma pre environ-
mentálne manažérstvo a  audit, 
Environmentálne označovanie 
produktov, Environmentálne 

technológie a Zelené verejné ob-
starávanie.

Nominácia do súťaže je bezplat-
ná. Uzávierka prihlášok je sta-
novená na 31. 1. 2020. Zaslané 
prihlášky bude hodnotiť komi-
sia zložená zo zástupcov BBRK 
SOPK, SAŽP, Banskobystrické-
ho samosprávneho kraja a Tech-
nickej univerzity vo Zvolene. 
Vyhlásenie výsledkov a  sláv-
nostné odovzdávanie cien sa 
uskutoční v rámci verejnej časti 
valného zhromaždenia Bansko-
bystrickej regionálnej komory 
SOPK v  Banskej Bystrici, ktoré 
sa uskutoční na prelome mesia-
cov február – marec 2020.

Text: BBRK SOPK,
Iveta Kureková, SAŽP

Foto: Iveta Kureková, SAŽP 

Zelený Merkúr podporuje v podnikaní 
princípy obehového hospodárstva 
banskobystrická regionálna komora sOPK (bbRK sOPK) vyhlásila v spolupráci s partnermi slovenskou 
agentúrou životného prostredia (saŽP) a banskobystrickým samosprávnym krajom (bbsK) už 2. ročník súťaže 
ZELENÝ MERKÚR, ktorá sa zameriava na podporu a zviditeľnenie organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity 
v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo 
spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov. súťaž sa vyhlasuje raz za dva roky.

ENVIrOTÉMA

Prvý ročník súťaže Zelený Merkúr vyhrala spoločnosť AGRO 
CS z Lučenca za odoberanie biologicky rozložiteľných odpadov 
z iných organizácií a ich následné spracovanie, zníženie spotre-
by neobnoviteľného zdroja náhradou za obnoviteľný a využitie 
a predaj vznikajúcich vedľajších výrobkov či medziproduktov. 
Na druhom mieste skončila akciová spoločnosť Slovenské 
magnezitové závody, a. s., Jelšava za smerovanie k bezodpado-
vej technológii ťažby a spracovania suroviny, za využitie odpa-
dov ako suroviny na ďalšie spracovanie a za zníženie spotreby 
zdrojov využitím uzavretého cyklu. Tretie miesto získala firma 
Brother Industries (Slovakia), s. r. o., z Krupiny za spätný od-
ber odpadu z vlastných výrobkov, dôkladné triedenie a násled-
né opätovné využitie a zhodnocovanie vznikajúcich odpadov.

Z odovzdávania cien prvého ročníka súťaže Zelený Merkúr, na fotografii zástupcovia BBRK SOPK a SAŽP
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Prehľad najzaujímavejších a najúspešnejších 
výziev roka 2019
V roku 2019 mal operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) otvorených 42 výziev s celkovou 
alokáciou vyše 1,5 miliardy eur (zdroje EÚ). Riadiaci orgán pre OP KŽP schválil 283 žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok v celkovej hodnote vyše 303 mil. eur (zdroje EÚ). 

Z  finančného hľadiska bola 
v  roku 2019 najúspešnejšia 21. 
výzva zameraná na preventívne 
opatrenia na ochranu pred po-
vodňami, ktorej suma schvále-
ných žiadostí je vyše 56 mil. eur 
(zdroje EÚ). Ďalšou v  poradí 
je 47. výzva, ktorá podporuje 
intenzifikáciu a  modernizáciu 
existujúcich úpravní povrcho-
vých vôd s cieľom zabezpečenia 
bezpečnej pitnej vody, ktorej 
suma schválených žiadostí je 
vyše 25 mil. eur (zdroje EÚ). 
Najviac schválených žiadostí 
o  nenávratný finančný príspe-
vok (ŽoNFP) bolo v  roku 2019 
v rámci 33. výzvy, ktorej cieľom 
je zvýšenie miery zhodnocova-
nia odpadov podporou triede-
ného zberu komunálnych odpa-
dov a zhodnocovania biologicky 
rozložiteľných komunálnych od-
padov. V roku 2019 bolo vyhlá-

sených sedem nových výziev 
v  celkovom objeme 94,10 mil. 
eur (zdroje EÚ).

V poslednom období sa ochrana 
ovzdušia stala jednou z  najväč-
ších priorít SR. Podľa prieskumu 
Slovenského hydrometeorolo-
gického ústavu a  Štatistického 
úradu SR z roku 2017 až 90 % ro-
dinných domov využíva ako tuhé 
palivo drevo, v menšej miere uh-
lie či iné palivá. V  prípade dre-
va len každá druhá domácnosť 
používa riadne vysušené drevo. 
Práve znečistenie z  lokálnych 
kúrenísk patrí medzi najväč-
šie výzvy pri ochrane zdravého 
ovzdušia v krajine. MŽP SR ako 
riadiaci orgán pre OP KŽP preto 
vyhlásilo výzvu (55. výzva) za 30 
mil. eur (zdroje EÚ) na výmenu 
starých kotlov na tuhé palivo 
v domácnostiach za ekologickej-
šie. „Kotlová dotácia umožní bu-
dúci rok pokryť výmenu približne 
10 000 zastaraných vykurovacích 
zariadení,“ vyhlásil podpredseda 

vlády a minister životného pros-
tredia László Sólymos. Prvé kotly 
do domácností by sa tak mohli 

distribuovať už v prvom kvartá-
li 2020. Presné parametre si síce 
budú nastavovať žiadatelia, no 
Ministerstvo životného prostre-
dia SR (MŽP SR) predpokladá, 
že na jednu domácnosť by po-
skytnutá podpora mala dosiah-
nuť až 3 000 eur. „Práve 3 000 eur 
predstavuje sumu, za ktorú mož-
no obstarať nový ekologický kotol 
na plyn a pokryť aj náklady spo-
jené s inštaláciou,“ povedal Matej 
Ovčiarka, generálny riaditeľ sek-
cie environmentálnych progra-
mov a projektov MŽP SR. Podľa 
jeho slov presné detaily výmeny 
už budú musieť doladiť práve 
žiadatelia o príspevok, teda župy 
či štátne rozpočtové a  príspev-
kové organizácie v oblasti tvorby 
a ochrany životného prostredia. 
Zhodnocovaniu biologicky roz-
ložiteľných komunálnych odpa-
dov sú v  tomto roku venované 
hneď dve výzvy spolu za 23 mil. 
eur (zdroje EÚ). Cieľom oboch 
výziev je vytvoriť nové kapacity 
na zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu z  do-
mácností, jedální, reštaurácií 
či obchodu a  znižovať tak jeho 
skládkovanie. 51. výzva podpo-
ruje výstavbu bioplynových sta-
níc a 56. výzva výstavbu nových 
alebo rekonštrukciu existujúcich 

zariadení na spracovanie odpa-
du.
Sprostredkovateľský orgán Slo-
venská inovačná a  energetická 
agentúra sa v tohtoročných výz-
vach zameral na rozvoj účinnej-
ších systémov centralizovaného 
zásobovania teplom a na zvyšo-
vanie počtu miestnych plánov 
a  opatrení súvisiacich s  níz-
kouhlíkovou stratégiou. Veľký 
záujem žiadateľov bol už o prvú 
výzvu, vyhlásenú v  tomto roku, 
ktorá bola zameraná na výstav-
bu, rekonštrukciu a modernizá-
ciu rozvodov tepla. Dopyt žia-
dostí presiahol výšku alokácie 
a z  toho dôvodu bola výzva 31. 
októbra ukončená. Stále aktuál-
na je 53. výzva, ktorá je zame-
raná na rozvoj energetických 
služieb na regionálnej a  miest-
nej úrovni formou vypracova-
nia energetických auditov a prí-
pravy projektov garantovaných 
energetických služieb.

Všetky relevantné informácie 
o  aktuálnych a  plánovaných 
výzvach sú k dispozícii na we-
bovom sídle OP KŽP: www.op-
kzp.sk.

Text a grafy: MŽP SR ako RO 
pre OP KŽP 

Op kžp

 Počet schválených Suma schválených
Výzva ŽoNFP ŽoNFP (EÚ zdroje)

OPKZP-PO1-SC111-2017-33 62 24 283 944,26 €

OPKZP-PO1-SC111-2017-32 38 13 437 185,98 €

OPKZP-PO4-SC421-2017-30 38 5 652 182,01 €

OPKZP-PO4-SC441-2018-39 31 1 856 729,57 €
 

 
 Počet schválených Suma schválených
Výzva ŽoNFP ŽoNFP (EÚ zdroje)

OPKZP-PO2-SC211-2017-21 5 56 153 682,54 €

OPKZP-PO1-SC122-2018-47 2 25 401 113,97 €

OPKZP-PO1-SC111-2017-33 62 24 283 944,26 €

Prehľad výšky alokácie na výzvy vyhlásené v roku 2019

50. výzva 30 000 000 €
51. výzva 15 000 000 €
52. výzva 5 500 000 €
53. výzva 5 000 000 €
54. výzva 600 000 €
55. výzva 30 000 000 €
56. výzva 8 000 000 €

50. výzva  51. výzva  52. výzva  53. výzva 
54. výzva  55. výzva  56. výzva

30 000 000 €

30 000 000 €

8 000 000 €

15 000 000 €

5 500 000 €
5 000 000 €

600 000 €

(Zdroj: RO pre OP KŽP)

Prehľad výziev s najväčším počtom schválených  
ŽoNFP k 14. 11. 2019

Prehľad výziev s najvyššou sumou schválených
ŽoNFP k 14. 11. 2019

(Zdroj: RO pre OP KŽP)

(Zdroj: RO pre OP KŽP)
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PRÍKLADY DOBREJ PRAXE – projekty zamerané 
na odpadové a vodné hospodárstvo
slovenská agentúra životného prostredia ako jeden z troch sprostredkovateľských orgánov pre operačný 
program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v období rokov 2014 – 2020 riadi a implementuje projekty 
zamerané na zlepšenie stavu a ochranu životného prostredia v jeho rôznych oblastiach. 

Prostredníctvom prvej prio-
ritnej osi OP KŽP je finančná 
podpora z Európskej únie zame-
raná aj na realizáciu projektov 
odpadového a  vodného hospo-
dárstva. 
V  júni 2019 bol úspešne ukon-
čený projekt Zhodnocovanie 
bioodpadu a stavebného odpa-
du v Banskej Štiavnici. Opráv-

nenou aktivitou v  rámci výzvy 
OPKZP-PO1-SC111-2016-11 
bolo zvýšenie miery zhodnoco-
vania odpadov so zameraním 
na ich prípravu na opätovné 
použitie a recykláciu a podpora 
predchádzania vzniku odpa-
dov. Prijímateľom nenávratné-
ho finančného príspevku vo 
výške viac ako 1,5 milióna eur 
boli Technické služby, mestský 
podnik Banská Štiavnica. Jed-
nou z  hlavných aktivít projektu 
bolo rozšírenie zberného dvora 
prostredníctvom nákupu stroj-
no-technologického vybavenia 
a  hnuteľných vecí na zvýšenie 
kapacity zberu vybraných zlo-
žiek odpadov. Okrem zariadení 
na mechanickú úpravu drobné-
ho stavebného odpadu (DSO), 
mobilného ekoskladu na zber 

nebezpečných odpadov a  veľ-
kokapacitných kontajnerov boli 
obstarané aj vozidlá na zber 
biologicky rozložiteľného ko-
munálneho odpadu (BRKO), 
mobilná umývačka odpadových 
nádob, kompostovateľné vre-
cia na kuchynský odpad a  iné. 
Ďalšou realizovanou aktivitou 
projektu bola výstavba kompo-

stárne s obstaraním technológie 
na zabezpečenie jej prevádzky 
(traktor, nakladač, prekopá-
vač, preosievač, cisternový voz, 
fermentor s  dopravníkovým 
systémom, drvič kuchynského 
BRKO, teplomery).
„Fermentor je zariadenie zabez-
pečujúce pri triedenom kuchyn-
skom a  reštauračnom odpade 
jeho hygienizáciu pomocou vy-
sokých teplôt počas definovaného 
času, čo spôsobuje inaktiváciu 
prítomných mikróbov a patogén-
nych organizmov.“
Prínosom projektu je zvýšenie 
kapacity na triedenie komunál-
neho odpadu (1 865 t/rok) 
a  kapacity na zhodnocovanie 
odpadov (1 600 t/rok). Environ-
mentálnym prínosom projektu 
je zníženie znečistenia život-

ného prostredia v  meste a  jeho 
okolí.

Vo februári 2019 obec Podolie 
úspešne ukončila projekt Vy-
budovanie a  využívanie sto-
kovej siete v  aglomerácii obcí 
Podolie a  Očkov. Oprávnenou 
aktivitou výzvy OPKZP-PO1-
SC121/122-2015 bolo budo-
vanie verejných kanalizácií 
a  čistiarní odpadových vôd pre 
aglomerácie nad 2  000 ekviva-
lentných obyvateľov v  zmysle 
záväzkov SR voči EÚ. Obci bol 
poskytnutý nenávratný finanč-
ný príspevok vo výške viac ako 
5,8 milióna eur. Cieľom projektu 
bolo vybudovanie a  využívanie 
stokovej kanalizácie v  aglome-
rácii, ktorú tvoria obec Podolie 
s 1 950 obyvateľmi a obec Očkov 
s  484 obyvateľmi. Vybudova-
ná stoková sieť v dĺžke viac ako 
18 124 m zabezpečuje odvádza-
nie splaškových vôd v celej aglo-
merácii pre 2 414 ekvivalentných 
obyvateľov (EO) okrem kopaníc, 

kde realizácia projektu nebola 
možná z  hľadiska dostupnosti 
terénu, náročnosti technické-
ho riešenia, ako aj investičnej 
náročnosti. Kanalizácia je na-
pojená na existujúcu Čistiareň 
odpadových vôd Piešťany, ktorú 
prevádzkuje Trnavská vodáren-
ská spoločnosť. Realizácia pro-
jektu pozitívne ovplyvnila trva-
lo udržateľný systém spotreby 
vody, životné prostredie, zdra-
votný stav obyvateľov, migráciu 
do obce a  zamestnanosť počas 
realizácie výstavby diela. Z  en-
vironmentálneho hľadiska je 
prínosom projektu eliminácia 
znečisťovania životného pros-
tredia (pôdy a  vody) splaškami 
a priesakmi z trativodov. 

Viac o  projektoch podpore-
ných v  rámci OP KŽP, ako aj 
všetky dôležité informácie náj-
dete na www.op-kzp.sk.

Zdroj: sekcia fondov EÚ SAŽP
Foto: archív SAŽP

Op kžp

Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici

Budovanie stokovej siete v obci Podolie
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Dohovor o biologickej 
diverzite
Na globálnom Dohovore o bio-
logickej diverzite (CBD), ktorý 
bol prijatý na konferencii UNEP 
v Nairobi 22. mája 1992 a otvo-
rený na podpis na konferencii 
OSN o životnom prostredí a roz-
voji v Rio de Janeiro 5. júna 1992 
(označuje sa ako jeden z tzv. Rio 
dohovorov), od začiatku aktívne 
pôsobili experti zo SR a  spolu-
pracovali orgány SR. Slovensko 
je zmluvnou stranou od roku 
1994, vláda SR súhlasila s  pri-
stúpením k dohovoru už v máji 
1993. Štvrté zasadnutie konfe-
rencie zmluvných strán CBD sa 
uskutočnilo v roku 1998 na Slo-
vensku v Bratislave. SR sa zapája 
do činnosti poradných orgánov 
dohovoru a  jeho protokolov − 
Kartagenský protokol o  biolo-
gickej bezpečnosti (2000; SR od 
roku 2004) a Nagojský protokol 
o prístupe ku genetickým zdro-
jom a o spravodlivom a rovno-
cennom spoločnom využívaní 
prínosov vyplývajúcich z  ich 
používania (2014; SR od roku 
2016), ako aj do rôznych pra-
covných skupín a  programov 
CBD. Dohovor výrazne prispel 
k  pochopeniu a  uznaniu výz-
namu biologickej rozmanitosti 
ako globálnej hodnoty a  nena-
hraditeľného predpokladu pre 
ekonomický a  sociálny rozvoj 
a  pre prežitie budúcich gene-
rácií, k  podpore udržateľného 
využívania zdrojov a  zložiek 
biodiverzity a  spravodlivého 
a  rovnocenného zdieľania úžit-
kov z  využívania genetických 
zdrojov. Národná stratégia 
ochrany biodiverzity bola prija-
tá vládou SR v roku 1997. V sú-
časnosti je v  platnosti aktuali-

zovaná Národná stratégia pre 
ochranu biodiverzity do roku 
2020 z roku 2014 a k nej prijatý 
Akčný plán (2014). 

Dohovor o regulácii lovu 
veľrýb; Platforma pre 
biodiverzitu
SR sa zapojila aj do celosveto-
vého úsilia o  ochranu veľrýb 
ako člen Medzinárodného do-
hovoru o  regulácii lovu veľrýb 
(Washington, 1946) a  Medzi-
národnej veľrybárskej komisie 
(od roku 2005). Od roku 2012 
je SR aj súčasťou Medzivládnej 
vedecko-politickej platformy 
pre biodiverzitu a ekosystémové 
služby (IPBES, 2012), medzi-

vládneho orgánu na hodnotenie 
stavu biodiverzity a  ekosysté-
mových služieb, ktoré poskytujú 
spoločnosti.

Dohovor o ochrane
sťahovavých druhov voľne 
žijúcich živočíchov
V  záujme podpory zavádzania 
medzinárodne koordinovaných 
ochranných opatrení na migrač-
ných trasách sťahovavých ži-
vočíchov, najmä zo skupín 
cicavcov, vtákov a rýb, bol usta-
novený Dohovor o ochrane sťa-
hovavých druhov voľne žijúcich 
živočíchov (CMS, označovaný 
aj ako Bonnský dohovor z roku 
1979, SR je zmluvnou stranou 

od roku 1995). Dohovor je pod 
záštitou Programu OSN pre ži-
votné prostredie a  predstavu-
je celosvetovú platformu pre 
ochranu a udržateľné využívanie 
sťahovavých živočíchov a  ich 
biotopov. Je to rámcový doho-
vor, ktorý formuluje všeobecné 
povinnosti zmluvných strán 
najmä vo vzťahu k  druhom 
zapísaným v  dvoch prílohách. 
Sťahovavé druhy ohrozené vy-
hynutím sú zahrnuté do prílo-
hy I dohovoru a od zmluvných 
strán sa požaduje ich prísna 
ochrana a zachovanie či obnova 
miest, na ktorých žijú, zmierňo-
vanie prekážok ovplyvňujúcich 
migráciu a  kontrola a  regulácia 

ENVIrOSlOVENSkO

Ochrana prírody na Slovensku vo väzbe 
na medzinárodné dohovory (2. časť)
slovensko rozvíjalo svoje úsilie o zachovanie a obnovu prírodného dedičstva prostredníctvom cezhraničnej 
a medzinárodnej spolupráce najmä v období po 2. svetovej vojne. V prvej časti príspevku ste sa dočítali, že prvým 
medzinárodným dohovorom s environmentálnym zameraním, do ktorého sa zapojila slovenská republika (ešte 
ako súčasť Československej republiky), bol Dohovor o ochrane užitočného vtáctva v poľnohospodárstve. Venovali 
sme sa v ňom aj medzivládnemu programu OsN Človek a biosféra, iniciatívam IUCN, UNEP a EÚ, ale aj dohovorom 
o mokradiach, o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva a CITEs. 

Ilustračné foto
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ďalších faktorov, ktoré ich môžu 
ohrozovať. Druhy, ktoré potre-
bujú intenzívnejšiu medziná-
rodnú spoluprácu alebo ktoré 
môžu mať výrazný prospech 
z  takejto spolupráce, sú vedené 
v prílohe II a dohovor podporu-
je uzatváranie globálnych alebo 
regionálnych dohôd medzi are-
álovými štátmi. Tie môžu byť vo 
forme právne záväzných zmlúv 
(označovaných ako dohody) 
alebo menej formálnych nástro-
jov, ako sú memorandá o poro-

zumení, akčné plány alebo ini-
ciatívy a  môžu byť uspôsobené 
požiadavkám príslušných re-
giónov. Slovensko je areálovým 
štátom mnohých druhov z  prí-
loh I  a  II dohovoru a  postupne 
vstúpilo do relevantných dohôd 
v rámci CMS: Dohoda o ochra-
ne európskych populácií neto-
pierov (EUROBATS, Londýn, 
1991 – uplatňovaná v  SR od 
roku 1998); Dohoda o ochrane 
africko-euroázijských druhov 
sťahovavého vodného vtáctva 
(AEWA, Haag, 1996 – SR je čle-
nom od roku 2001); Memoran-
dum o porozumení pri ochra-
ne stredoeurópskej populácie 
dropa fúzatého (Otis tarda) 

(Bonn, 2000 – SR je signatárom 
od roku 2002); Memorandum 
o  porozumení pri ochrane 
migrujúcich dravých vtákov 
v  Afrike a  Eurázii (Abú Zabí, 
2008 – SR je signatárom od roku 
2012). 

Dohovor o európskych voľne 
žijúcich organizmoch
Z  regionálnych (európskych) 
medzinárodných nástrojov sa 
SR stala členom Rady Euró-
py (Council of Europe) v  roku 

1993. V roku 1994 podpísala pri-
stúpenie k Dohovoru o ochrane 
európskych voľne žijúcich or-
ganizmov a  prírodných stano-
víšť (Bern, 1979; pre SR účinný 
od 1. 1. 1997), v  rámci ktorého 
sa zapájala do budovania ce-
loeurópskej ekologickej siete 
(PEEN) a do činnosti v rôznych 
expertných skupinách. V  rámci 
tohto dohovoru sa SR pripra-
vovala aj na vstup do Európ-
skej únie a  na prijatie smerníc 
o  vtákoch a  o  biotopoch spra-
covaním návrhov na zaradenie 
vybraných lokalít do siete tzv. 
smaragdových území (Emerald 
Network), území osobitného zá-
ujmu ochrany prírody. V rámci 

dohovoru sa tiež udeľuje Európ-
sky diplom pre chránené úze-
mia, čo je ocenenie Výboru mi-
nistrov Rady Európy za ochranu 
výnimočných území európske-
ho významu a  ich biologickej, 
geologickej alebo krajinnej di-
verzity a  za príkladnú starostli-
vosť o ne. Európsky diplom bol 
udelený v  roku 1998 Národ-
nému parku Poloniny a  NPR 
Dobročský prales, na jeho ob-
hájenie sú však nevyhnutné zá-
sadné zlepšenia v  starostlivosti 
a najmä v právnych predpisoch 
umožňujúcich naplnenie týchto 
dobrovoľných medzinárodných 
záväzkov. 

Dohovory o krajine, ochrane 
ekosystémov a Karpát 
SR je od roku 2005 aktívna aj 
v  Európskom dohovore o  kra-
jine (Florencia, 2000) a organi-
zovala medzinárodné stretnutia 
na Slovensku. Dohovor však 
stále čaká na právne zakotvenie 
jeho ustanovení v  národnej le-
gislatíve. Ochrane ekosystémov 
Dunaja a  niektorých druhov, 
najmä jeseterov v  tomto povo-
dí, sa venuje Dohovor o  spo-
lupráci pri ochrane a  trvalom 
využívaní Dunaja (Sofia, 1994, 
v  platnosti od roku 1998). Slo-
vensko sa od začiatku aktívne 
zapájalo do prípravy subregi-
onálneho dohovoru zamera-
ného na ochranu významného 
európskeho pohoria – Karpát 
(Rámcový dohovor o  ochrane 
a  trvalo udržateľnom rozvoji 
Karpát – Karpatský dohovor), 
ktorý bol prijatý v Kyjeve v roku 
2003 (pre SR vstúpil do platnosti 
v  roku 2006). Už od roku 2001 
sa Slovensko angažovalo pri 
príprave a ustanovení spolupra-
cujúcej siete správ chránených 
území v tomto pohorí – Karpat-
skej sústavy chránených území 
(CNPA). Postupne SR pristúpila 
k jednotlivým protokolom tohto 
rámcového dohovoru, pričom 
mnohé ratifikovala medzi prvý-
mi členskými štátmi – Protokol 
o ochrane a udržateľnom vyu-
žívaní biologickej a  krajinnej 
diverzity (ratifik. 2011), Pro-
tokol o  udržateľnom cestov-
nom ruchu (2012), Protokol 
o  udržateľnom obhospoda-

rovaní lesov (2013), Protokol 
o  udržateľnej doprave (2015), 
Protokol o  udržateľnom poľ-
nohospodárstve a  rozvoji vi-
dieka (2018) a  podieľa sa na 
príprave ďalších dokumentov 
súvisiacich s  ochranou príro-
dy a  krajiny (stratégií, akčných 
plánov a  pod.). V  roku 2011 
bolo organizované 3. zasadnutie 
zmluvných strán dohovoru na 
Slovensku v Bratislave.

Slovensko sa postupne stalo 
zmluvnou stranou všetkých 
významných multilaterálnych 
dohovorov súvisiacich s  biolo-
gickou diverzitou a  na príprave 
niektorých z  nich sa aj aktívne 
podieľalo. Slovenské inštitúcie 
ochrany prírody, samozrejme, 
pri implementácii týchto ná-
strojov dlhodobo spolupracujú 
s mimovládnymi organizáciami, 
ktoré sú partnermi medzinárod-
ných dohovorov, a  s vedeckými 
inštitúciami, bez ktorých účas-
ti a  podpory nie je ďalší rozvoj 
v  tejto oblasti možný. Naras-
tajúci počet medzinárodných 
nástrojov na podporu ochrany 
biodiverzity a  krajiny zlepšu-
je predpoklady na účinnejšiu 
ochranu území, ekosystémov, 
biotopov a druhov na národnej 
úrovni, zároveň však zvyšuje 
nároky na zavedenie účinných 
opatrení a  vytváranie dostatoč-
ných kapacít na zabezpečenie 
plnohodnotnej medzinárodnej 
spolupráce, vytváranie synergií 
medzi týmito dohovormi a  do-
hodami. Predpokladom na zlep-
šenie implementácie záväzkov 
medzinárodných dohovorov na 
národnej úrovni je najmä ďalšia 
zmena nedostatočnej a  nevy-
hovujúcej legislatívy, zavedenie 
medzinárodných štandardov 
v  oblasti ochrany prírody, vy-
pracovanie a prijatie implemen-
tačných plánov pre všetky do-
hovory, ktorými je SR viazaná, 
a  ich presadenie v  stratégiách 
a  politikách ostatných rezortov, 
vzdelávanie, osveta a  finančná 
podpora schválených stratégií 
a  akčných plánov, ktorá zatiaľ 
zaostáva za potrebami a  očaká-
vaniami. 

Text: Ján Kadlečík
Ilustračné foto: Pixabay

ENVIrOSlOVENSkO
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Týždeň vedy a techniky v SMOPaJ

EVVO riešili naposledy v tomto roku,
ale nie poslednýkrát

Cieľovou skupinou sú najmä 
žiaci základných a  stredných 
škôl, ktorým podujatie umož-
ňuje nahliadnuť do tajomstiev 
mikroskopickej techniky. Do-

zvedia sa zaujímavé informácie 
o  histórii objavu mikroskopu, 
jeho konštrukcii, naučia sa ro-
zoznávať jednotlivé typy mik-
roskopov a  spoznajú ich výz-
nam pri výskume. Vyskúšajú 
si prácu s  mikroskopom a  tiež 
tvorbu dočasných preparátov. 
V  tomto roku sme sa zamerali 
na pozorovanie mikroskopic-
kých a  makroskopických pre-
parátov z  botaniky, zoológie 
a paleontológie. Návštevníci sa 
tak mohli zblízka pozrieť na zlo-
ženie vtáčích pier, vývinové štá-
diá viacerých druhov živočíchov 
a  rôzne paleontologické nálezy 
v našich zbierkach. Nahliadli aj 
do chémie rastlinných farbív. Po 
výrobe vlastných natívnych pre-
parátov mohli pozorovať mik-
roskopický, ale aj makroskopic-
ký život v našom jazierku.
Hoci je naše podujatie zamera-

né najmä na školské skupiny, 
v  tomto roku sme rozšírili po-
nuku. V  piatok v  popoludňaj-
ších hodinách sa na ňom mala 
možnosť zúčastniť aj verejnosť, 
z  ktorej väčšinu tvorili rodiny 
s  deťmi. V  tomto roku spo-
znávalo Tajomstvá mikrosveta 
rekordných 483 návštevníkov. 

Podujatie finančne podporil Ži-
linský samosprávny kraj, vďaka 
čomu sme mohli doplniť tech-
nické vybavenie múzea o  digi-
tálnu mikroskopickú techniku.

Text: Eva Farkašovská, SMOPaJ
Foto: archív SMOPaJ

Členovia pracovnej skupiny pre 
vytvorenie funkčného systému 
environmentálnej výchovy, vzde-
lávania a  osvety v  SR sa stretli 
naposledy v  tomto kalendár-
nom roku koncom októbra (24. 
a  25. 10. 2019) v  Stredisku en-
vironmentálnej výchovy SAŽP 
Dropie. Zástupcovia štátnych 
a  neziskových organizácií ab-
solvovali spoločne šesť stretnutí, 
na ktorých riešili dva koncepčné 
projekty na podporu kvality en-
vironmentálnej výchovy.

Portál environmentálnej 
výchovy
Jedinečný portál environmen-
tálnej výchovy, ktorý v  stredo- 
európskych podmienkach nemá 

obdobu, bol symbolicky spus-
tený a uvedený do života počas 
Festivalu environmentálnych 
výučbových programov ŠIŠKA 
25. – 27. novembra 2019.

Certifikácia organizácií 
poskytujúcich environmen-
tálnu výchovu
Pôjde o  systém otvorený všet-
kým subjektom, ktoré pôsobia 
v neformálnej environmentálnej 
výchove a majú snahu o skvalit-
nenie svojej činnosti a  služieb. 
V súčasnosti sa skupina zaoberá 
definovaním kritérií kvalitnej 
environmentálnej výchovy, kto-
ré budú slúžiť ako nástroj hod-
notenia organizácií, aj ako me-
radlo na ich sebareflexiu. 

Spolupráca pracovnej skupine  
prináša reálne výstupy, aj preto 
sa dohodli, že sa nestretávajú 
poslednýkrát. Pokračovať chcú 

spoločne v  roku 2020. Pridať sa 
môžete aj vy.
Text a foto: Jana Šimonovičová, 

SAŽP

Týždeň vedy a techniky na slovensku je každoročne organizovaný s cieľom popularizácie vedy 
a zvýšenia záujmu o vedu a techniku u mladých ľudí. slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva (sMOPaJ) sa doň každoročne zapája podujatím Tajomstvá mikrosveta, ktorého 
cieľom je popularizácia vedy spojená so zameraním múzea.

Prečítate z fotografie názov nového portálu, ktorý vyskladali účastníci stretnutia vlastnými telami?

Deti zaujalo pozorovanie preparátov
z botaniky, zoológie a paleontológie
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Spoločnosť CRH (Slovensko), a. s., 
ktorá je významným zamestná-
vateľom s  prínosom pre regio-
nálny aj celoslovenský rozvoj, 
prejavila svoju dôveru už v  pr-
vom ročníku ZVF a s finančným 
príspevkom 30  000 eur sa stala 

zlatým partnerom. V  druhom 
ročníku prispela spoločnosť do 
fondu sumou 20  000 eur. Zá-
stupca CRH (Slovensko), a. s., 
Július Roth vo svojom príhovore 
na výročnej donorskej konfe-
rencii ZVF povedal: „Privítali 
sme myšlienku MŽP SR spojiť sily 
so súkromným sektorom a  vy-
tvoriť platformu, v  rámci ktorej 
sa podarilo podporiť už v prvom 
kole 28 projektov v  celej krajine. 
Veríme, že podpora environ-
mentálneho vzdelávania je veľmi 
dôležitá z hľadiska prechodu Slo-
venska na obehovú ekonomiku.“ 
Donor prisľúbil partnerstvo aj 
v ďalšom, už vyhlásenom roční-
ku ZVF.

Úspešná firma Slovnaft, a. s., 
bola podobne ako spoločnosť 
CRH (Slovensko), a. s., partne-
rom fondu v  obidvoch roční-
koch – v prvom ako strieborný 
partner (20 000 eur), v druhom 
už ako zlatý partner (30 000 
eur). Spoločnosť okrem ZVF in-
vestuje aj do iných projektov za-
meraných na ochranu životného 
prostredia – zriadili napr. prvé 

elektronabíjačky na čerpacích 
staniciach či prevádzkujú bike- 
sharing v  hlavnom meste pod 
názvom Slovnaft BAJK.
VELUX SLOVENSKO, spol. 
s  r. o., podporila fond v  rámci 
oboch ročníkov dokopy sumou 
30 000 eur a v  súčasnosti sa už 
pripravuje zmluva na podporu 
ďalšieho ročníka. Zástupca spo-
ločnosti Ondřej Boreš: „Naša 
spoločnosť sa venuje vzdelávaniu 
študentov stredných a  vysokých 
škôl, vďaka čomu sme schop-
ní preškoliť študentov viac ako 
desiatok škôl. Čo však nie sme 
schopní robiť, je zvyšovanie pove-
domia a  rozširovanie základnej 
osvety – preto, keď sme sa do-

zvedeli o  založení ZVF, rozhodli 
sme sa túto myšlienku okamžite 
podporiť.“
Spoločnosť Slovalco, a. s., kto-
rá vznikla pred vyše 25 rokmi 
a  ktorej poslaním je vyrábať 
hliník ekologickým spôsobom 
s  čo najmenším dosahom na 
životné prostredie, sa stala part-
nerom fondu v  dvoch prvých 
ročníkoch, kde prispela doko-

py sumou 30 000 eur. Zástupca 
spoločnosti Peter Oťapka: „Tento 
projekt sme sa rozhodli podporiť, 
pretože zmyslom vzdelávania 
je práve osveta a  diskutovanie 
o  probléme, týkajúcom sa život-
ného prostredia, v  ktorom všetci 
žijeme a  ktoré má vplyv na nás 
všetkých.“
Nemalou sumou (20 000 eur) 
prispela v  druhom ročníku aj 
Nadácia US Steel Košice, ktorá 
má bohaté skúsenosti s  podpo-
rou úspešných projektov a ktorej 
zámerom je neustále podporo-
vať verejnoprospešné projekty 
v  školstve, zdravotníctve, fi-
nančne podporovať vedu, kultú-
ru a charitu.

Nadácia EPH založená v  roku 
2014 sa rozhodla podporiť fond 
v druhom ročníku sumou 15 000 
eur. Nadáciu založila spoločnosť 
Energetický a  průmyslový hol-
ding, a. s., ktorá nadáciu vníma 
ako účinný nástroj na podporu 
a  rozvoj občianskej spoločnos-
ti, ako možnosť pomôcť ľuďom 
v  ťažších životných situáciách 
a zároveň ako priestor na spolu-

prácu a partnerstvá pri zmyslu-
plných projektoch.
Ďalšou nadáciou je Nadácia 
VÚB, ktorá prispela v  prvom 
ročníku sumou 5 000 eur. Rov-
nakou sumou prispela v  dru-
hom ročníku aj Taipeiská re-
prezentačná kancelária. Okrem 
právnických osôb podporila 
fond v oboch ročníkoch aj fyzic-
ká osoba – pani Eulália Štefano-
vá − a to spolu sumou 400 eur.
Viac informácií o  donoroch 
nájdete na stránke www.zeleny-
vzdelavacifond.sk.

Text: Eva Bendíková, SAŽP
Foto: SAŽP

Donori Zeleného vzdelávacieho fondu
Zelený vzdelávací fond (ZVF) tvorí jedinečný nástroj prepájajúci súkromný, štátny a neziskový sektor. Každoročne 
okrem Ministerstva životného prostredia sR (MŽP sR) ako zriaďovateľa fondu prispievajú nemalou sumou aj 
spoločnosti, ktorým téma environmentálnej výchovy a vzdelávania nie je ľahostajná.

Prvá výročná donorská konferencia Zeleného vzdelávacieho fondu, v prvom rade sprava: J. Roth (CRH (Slovensko) a. s.), K. Fodinger (CRH (Slovensko) a. s.), P.  Oťapka (Slovalco, a. s.),
J. Koštálik (Slovnaft, a. s.), O. Boreš (VELUX, spol. s r. o.)
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V  rámci realizovaného pro-
jektu SKHU/1601/1.1/258/
DANUBEPARKS/Chute podu-
najskej prírody sa vybudoval 
trstinový altán s  kapacitou 80 
osôb a  rozvinula sa užšia spo-
lupráca so samosprávami obcí 
v rámci Združenia Dolného Žit-
ného ostrova, ktoré sú partner-
mi projektu. Spoločným cieľom 
je zrealizovať pilotný koncept 
cezhraničných Naturparkov, 
ktoré sú založené na spolupráci, 
prezentovaní prírodného a  kul-
túrneho dedičstva a  prepojené 
s  formovaním environmentál-
neho povedomia obyvateľstva 
a  návštevníkov. Projekt LIFE12 
NAT/SK/001155 Ochrana vtá-
kov v chránenom vtáčom území 
(CHVÚ) Ostrovné lúky umož-
nil v spolupráci s Bratislavským 
regionálnym ochranárskym 
združením (BROZ) založiť nové 
lúky a pasienky na 65 ha, obno-
viť mokrade v CHVÚ a dokon-
čiť výsadbu 10 km stromoradia. 
Zároveň sme vybudovali dve 
pozorovateľne vtáctva a  budú-
ci rok otvárame nový náučný 
chodník Príbeh krajiny v  areáli 
SEV Dropie. V rámci Národné-

ho projektu HA3 Informačné 
aktivity v oblasti ochrany príro-
dy sa uskutočnili 3 výskumníc-
ke workshopy v roku 2019. Boli 
zamerané nielen na spoznávanie 
flóry a  fauny Dolného Žitného 
ostrova, ale aj na spoznanie kra-
jiny z kultúrneho a historického 
hľadiska. S pomocou miestnych 
obyvateľov, ale hlavne detí, sa 
obnovila prícestná sakrálna pa-

miatka. V tomto duchu budeme 
pokračovať v  uskutočňovaní 
výskumníckych workshopov 
aj budúci rok, do ktorých plá-
nujeme zapojiť aj samosprávy 
obcí a nadviazať užšiu spoluprá-
cu s  lokálnymi stakeholdermi 
a obyvateľmi.

Ďalší rok bude pre Dropie veľ-
kou výzvou, keďže s  nórskymi 

partnermi (BJERKNES CEN-
TRE for Climate Research 
a  mesto Trondheim) pripravu-
jeme projekt Climate Change 
Living Lab, ktorý má zmeniť 
SEV Dropie na živé klimatic-
ké laboratórium s  modernými 
adaptačnými a  mitigačnými 
opatreniami v  praxi a  novým 
programom pre školy zamera-
ným na klimatické zmeny. „Na 
pracovnom stretnutí s  našimi 
nórskymi partnermi, ktoré sa rea-
lizovalo 19. novembra 2019, sme 
dohodli prvé kroky vedúce k vy-
budovaniu živého klimatického 
environmentálneho strediska pre 
širokú cieľovú skupinu − od detí 
v materských školách cez základ-
né a  stredné školy, univerzity až 
po samosprávy. Hlavnou úlohou 
strediska bude implementova-
nie adaptačných a  mitigačných 
opatrení v  boji proti klimatic-
kým zmenám a  najmä vzdelá-
vanie a osveta širokej verejnosti,“ 
uviedla Katka Vajliková, vedúca 
SEV Dropie. K napĺňaniu cieľov 
prispeje aj nová enviroučebňa, 
ktorá sa bude realizovať z  akti-
vity národného projektu Enviro-
centrum Dropie − Zlepšovanie 

Rok v SEV Dropie v znamení
zrealizovaných a pripravovaných projektov
Rok 2019 bol v sEV Dropie naozaj rozmanitý. spestrili ho nielen vynovené programy a workshopy pre mládež 
a pedagógov, ale aj samotní návštevníci jednodňových a pobytových programov. 

Škôlka v prírode

Bioremediácia jazierka SEV Dropie



295     2019

ENVIrOVýcHOVA

Stromček
Aj keď sa to mnohým ľuďom 
nechce veriť, živý stromček je 
lepšou alternatívou oproti ume-
lému. Ten je často vyrobený 
zo škodlivého PVC. Ak sme si 
umelý stromček už zakúpili, ide-
álne je používať ho čo najdlhšie. 
Pri kúpe živého stromčeka dbaj-
me na jeho pôvod. Najlepšou 
alternatívou je stromček v  kve-
tináči, prípadne sa dá stromček 
prenajať. Niekomu možno po-
stačí pár vetvičiek vo váze alebo 
zavesených na stene. Tí kreatív-
nejší si môžu vyrobiť stromček 
z  konárikov a  špagátu, roliek 
z WC papiera či kartónu.

Darčeky
Bez darčekov by Vianoce neboli 
tým, čím sú. Výbornou voľbou 
sú zážitkové darčeky pre ma-
lých aj veľkých. Vlastnoručne 
urobené a  lokálne darčeky tiež 
potešia. Každoročne sa v  mno-

hých mestách na Slovensku 
konajú vianočné trhy, kde si 
môžete kúpiť krásne výrobky 
a podporiť miestnych výrobcov. 
Keď už nakupujete klasické dar-
čeky, prihliadnite aspoň na pou-
žité materiály a vyberte si lepšiu 
alternatívu (FSC drevo, recyk-
lovaný papier, kovové a drevené 
hračky namiesto plastových...).

Balenie darčekov
Pekné a  pútavé balenie dodá 
darčeku ten správny šmrnc. Ne-
potrebujeme na to rolky nového 
baliaceho papiera, ktorý sa hneď 
dotrhá a vyhodíme ho. Postačí aj 
novinový papier, látkové vrecúš-
ka, ozdobené škatuľky alebo si 
môžete vyrobiť darčekové taštič-
ky z obrázkov z nástenného ka-
lendára.

Jedlo
Snažme sa pri varení a  pečení 
vianočného menu využiť po-
traviny z  miestnych zdrojov. 
Vyberajme si potraviny balené 
v  skle, v  papierových obaloch 
alebo nakúpme v  bezobalových 
obchodoch. Nemajme „veľké 
oči“ a  triezvo zhodnoťme, koľ-
ko sme toho schopní zjesť. Nech 
na Silvestra nevyhadzujeme ešte 
štedrovečernú večeru. Upečme 
radšej koláče s  dlhšou trvan-
livosťou. Výborný nápad je aj 
„výmena“ koláčov, jedna rodina 
napečie väčšie množstvo nie-
koľkých druhov koláčov a  časť 
z nich vymení za iné druhy ko-
láčov od inej rodiny.
Veríme, že naše tipy vám tento 
rok pomôžu pri príprave Vianoc 
a Vianoce budú nielen biele, ale 
aj zelené.

Text: Veronika Páričková, 
SAŽP

Ilustračné foto: Pixabay

informovanosti a  poskytovanie 
poradenstva v  oblasti zlepšova-
nia kvality životného prostredia 
na Slovensku. Efektívnou mi-
tigáciou bude aj prestavba ad-
ministratívnej budovy v  rámci 

projektu operačného programu 
Kvalita životného prostredia 
– Obnova SEV SAŽP Dropie. 
Realizáciou projektu plánujeme 
znížiť energetickú náročnosť 
prevádzky budovy.

„Verím, že SEV Dropie sa stane 
lídrom v  boji proti klimatickým 
zmenám a  bude inšpiráciou pre 
mnohé ďalšie praktické aktivity 
súvisiace so zmenou nášho sprá-
vania, so znižovaním spotreby 

a s realizáciou adaptačných opat-
rení,“ zdôraznila Katka Vajliková.

Text: Lilla Szabóová,
SEV Dropie

Foto: SEV Dropie

Ako mať (eko) Vianoce
Vianoce sú sviatky pokoja a lásky, ktoré trávime v kruhu najbližších. V poslednom období sa s týmto sviatkom 
čoraz viac spája aj slovo konzum. Každý rok sa naháňame za najchutnejším vianočným menu, krásnym 
stromčekom, darčekmi a predbiehame sa v ilúzii dokonalých sviatkov. Po Vianociach potom vídavame 
kontajnery na odpad plné pokrčených baliacich papierov, škatúľ, vyhodených starých vecí a neskonzumovaného 
jedla. Je to naozaj nutné? Dajú sa Vianoce urobiť inak? Viac ekologicky, v štýle zero waste? Prinášame vám 
niekoľko tipov na „zelenšie“ Vianoce.

Rezanie hlavových vŕbStavanie hmyzieho hotela

Ilustračné foto
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Okrem environmentálnych 
programov určených pre deti, 
žiakov, študentov, seniorov, 
laickú a odbornú verejnosť, po-
núkame aj výučbové programy 
pre špeciálne skupiny. Prostred-
níctvom informačného servisu, 
oddelenia marketingu a  propa-
gácie, knižnice a  počítačových 
sieťových databáz poskytujeme 
odborníkom, školám a  širokej 
verejnosti informácie z  oblas-
tí zoológie, etológie, ekológie, 
chovateľstva, rehabilitácie, ve-
terinárnej medicíny a  ochrany 
prírody a  biodiverzity. Jednou 
z úloh Národnej zoo Bojnice je 
aj zvyšovanie environmentálne-
ho povedomia verejnosti. Jedna 
z  foriem plnenia tejto úlohy je 
ucelená ponuka rôznych výuč-
bových programov. Praktickú, 
publikačnú, organizačnú a  pro-
jektovú činnosť v oblasti vzdelá-
vania zabezpečujeme nielen na 
lokálnej či regionálnej, ale aj na 
národnej úrovni. 

Praktická činnosť
 celoslovenské súťaže (Sloven-
ská ZooLympiáda)

 programy pre školy (Zooškola)
 mimoškolské programy (Zoo- 
krúžok Mladý zoológ)

 programy pre zariadenia a sku-

piny so špeciálnymi potrebami 
(Dr. Klaun, Deň bez bariér)

 programy pre špeciálne skupi-
ny − pre nepočujúcich, sla-
bozrakých, nevidiacich, imo-
bilných, telesne i  mentálne 
postihnutých (Sjednocená or-
ganizace nevidomých a  sla-
bozrakých ČR, Kresťanské 
centrum nepočujúcich na Slo-
vensku, Zariadenie sociálnych 
služieb Nádej v Janovej Lehote, 
Domov sociálnych služieb La-
domerská Vieska, DDS Ada-
movské Kochanovce, ŠZŠI 
Brezolupy, DSS Hrabiny Nová 
Baňa, Domino centrum, ŠZŠI 
Prievidza, DSS Horelica, DSS 
Nosice) 

 jednodňové programy realizo-
vané zážitkovou formou (Kli-

nika pediatrickej onkológie 
a  hematológie SZU v  Banskej 
Bystrici) 

 verejné diskusie (ZOOLAM-
PA)

 prednášky (Chov mačkovitých 
šeliem v  Národnej zoo Bojni-
ce) 

 workshopy, školenia a  konfe-
rencie

 knižnično-informačné služby 
(výpožičné, informačné, re-
šeršné a  reprografické služby, 
prístup na internet)

Medzinárodná spolupráca 
 organizovanie medzinárod-
ných vzdelávacích a informač-
ných podujatí (Sjednocená or-
ganizace nevidomých 
a  slabozrakých ČR, program 

EÚ na podporu vzdelávania, 
odbornej prípravy, mládeže 
a športu v Európe ERAZMUS)

Publikačná činnosť
 edukačné publikácie (pre školy 
a širokú verejnosť)

 informačné publikácie (pre 
školy a širokú verejnosť)

Organizačná činnosť
 organizovanie vzdelávacích 
podujatí (prednášky, školenia, 
semináre, konferencie, výsta-
vy) pre odbornú a laickú verej-
nosť

Projektová činnosť
 realizácia celoslovenských 
a  medzinárodných projektov 
(financovaných zo štrukturál-
nych fondov EÚ − OP ŽP, OP 
KŽP)

Environmentálna výchova je 
dnes výchovou v prospech kva-
lity životného prostredia a kvali-
ty života vôbec. Jedným z cieľov 
Národnej zoo Bojnice je pozi-
tívna zmena ľudského myslenia 
a  správania v  prospech trvalo 
udržateľného rozvoja spoloč-
nosti.

Text a foto: Jaroslav Slašťan, 
Národná zoo Bojnice

Environmentálna edukácia 
v Národnej zoo Bojnice

Odbor marketingu a propagácie Národnej zoo bojnice chápe environmentálnu výchovu 
a vzdelávanie ako proces celoživotného vzdelávania so zohľadňovaním environmentálnych 

princípov s pozitívnym ovplyvňovaním celospoločenského konania. Výučbové programy sú zamerané na každú 
sociálnu a vekovú skupinu. Centrum environmentálnej výchovy ponúka počas celého roka výučbové programy 
pre deti, študentov, seniorov, odbornú aj laickú verejnosť. 

ENVIrOVýcHOVA

Program pre špeciálne skupiny („Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR”)

Programy pre zariadenia a skupiny so špeciálnymi potrebami: Dr. Klaun

Verejná diskusia: ZOOLAMPA
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Zhotovenie vodných prvkov 
v  interiéri sa môže líšiť použi-
tím rôznych materiálov a  tva-
rov. Vodné steny, pri ktorých 
voda steká po pevnom materiáli 
a  vytvára na ňom súvislý vod-
ný film, sa najčastejšie realizujú 
v  reprezentatívnych priestoroch 
hotelov, nákupných centier, ale 
aj v  pracovnom prostredí. Tam 
prispievajú k  zníženiu stresu, 
zvýšeniu pocitu pokoja a zníže-
niu srdcovej frekvencie a  krv-
ného tlaku, tiež zlepšujú kon-
centráciu, pamäť a  môžu viesť 
k  zvýšeniu produktivity. Takéto 
prvky majú vplyv i na fyzikálne 
parametre vnútorného vzduchu, 
najmä na vlhkosť, ktorá je dôle-
žitým faktorom ovplyvňujúcim 
spotrebu energie budov, trvan-
livosť stavebných prvkov a  vní-
manú kvalitu prostredia.

Spôsoby použitia vodnej 
steny 
Vzhľadom na modifikáciu vnú-
tornej mikroklímy môže byť 
vodná stena použitá dvoma rôz-
nymi spôsobmi. V  prvom prí-
pade je teplota vody rovnaká 
ako teplota vzduchu v  miest-
nosti, takže dochádza k  od-
parovaniu, čo zvyšuje vlhkosť 
vzduchu. V druhom prípade je 
vodná stena použitá na chla-
denie a odvlhčovanie vzduchu. 
Vodný film je chladený a  jeho 
teplota je pod rosným bodom, 
takže nastáva proces konden-
zácie. 

Výsledky výskumu
Podobne orientovaný výskum sa 
uskutočnil na FRAUNHOFER 
inštitúte pre stavebnú fyziku 
a  prezentuje závislosť teploty 
vody od kondenzačnej schop-
nosti vodnej steny. Na účely tes-
tovania vplyvu vodnej steny na 
fyzikálne parametre vnútorného 
vzduchu bol navrhnutý prototyp 

vodnej steny, pričom efektívna 
plocha vodného filmu je 1 m2. 
Experimentálne overenie sta-
novených hypotéz sa vykonáva 
v  laboratórnych podmienkach 
v klimakomore, kde možno udr-
žiavať stabilné podmienky. Steny 
klimakomory sú vyrobené z ne-
hrdzavejúcej ocele, vďaka čomu 
pri experimente nedochádza 
k vzájomnej výmene hmoty me-
dzi vzduchom a komorou. Ďalej 
bola v  komore nainštalovaná 
sústava senzorov, ktorá zabezpe-
čuje zaznamenávanie paramet-
rov v  5-minútovom časovom 
kroku. Experiment na overenie 
procesu zvlhčovania trval 6,5 

hodiny, v  dvoch opakovaniach, 
pri prietokovej rýchlosti 300 l/
hod. Klimakomora bola neak-
tívna, experiment sa zameral na 
interakciu vodnej steny s daným 
objemom vzduchu s  možnos-
ťou vylúčenia sorpcie okolitých 
komponentov. Bolo preukáza-
né, že teplota vody a  teplota 
vzduchu sa vyrovnali po dvoch 
hodinách od spustenia expe-
rimentu. Na začiatku meraní 
mala teplota vody priemernú 
hodnotu 17,52 °C. Priemerná 
teplota vzduchu bola 21,42 °C 
a  relatívna vlhkosť vzduchu 
74 %, čo predstavuje špecifickú 
vlhkosť vzduchu 11,67 g/kg. Na 

konci meracích cyklov teplota 
vody dosiahla 24,21 °C, teplota 
vzduchu 23,19 °C, relatívna vlh-
kosť 91,83 % a špecifická vlhkosť 
vzduchu bola 16,17 g/kg. Oproti 
počiatočnému stavu sa špeci-
fická vlhkosť vzduchu zvýšila 
o  4,5 g/kg. Na účely pôsobenia 
vodnej steny v  prípade odvlh-
čovania a chladenia vnútorného 
vzduchu bola do meracej sústa-
vy zahrnutá laboratórna váha. 
Zároveň bol do sústavy vodnej 
steny pridaný doskový výmen-
ník, ktorý umožnil stálu teplo-
tu vody v  systéme okolo 14 °C. 
Počas týchto meraní bola aktív-
ne využitá klimakomora, ktorá 
zabezpečila počas experimentu 
stále okrajové podmienky. Boli 
vykonané dve merania, pričom 
priemerná teplota vody v  dol-
nej nádobe bola 14,58 °C, tá 
bola následne pomocou dosko-
vého výmenníka ochladená na 
13,86 °C, priemerná teplota 
vzduchu bola v oboch prípadoch 
totožná 25,73 °C. Pri priemernej 
relatívnej vlhkosti 73,99 % bola 
kondenzačná schopnosť vodnej 
steny 148,81 g/hod. 
Prezentovaný príspevok je sú-
časťou doktorandského štúdia 
a  je potrebné definovať a overiť 
ďalšie hypotézy na stanovenie 
vplyvu vodnej steny pri rôznych 
okrajových podmienkach. 

Tento príspevok bol vy-
tvorený na základe rieše-
nia výskumného projektu 
1/0217/19 Výskum hybridnej 
modrej a  zelenej infraštruk-
túry ako aktívnych prvkov 
„špongiového“ veľkomesta.

Text: K. Čákyová,
František Vranay,

Stavebná fakulta Technickej 
univerzity v Košiciach

Ilustračné foto: Pixabay

Benefity vodnej steny
v interiéri budov
Vodná stena je atraktívny dekoratívny prvok v interiéri budov. Okrem toho, že pohybujúca sa voda priťahuje 
našu pozornosť, má na nás upokojujúci vplyv, zvlhčuje vzduch a mierne ho ochladzuje. 

Ilustračné foto
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Cestná doprava v  súčasnosti 
primárne využíva piestový spa-
ľovací motor. Napriek tomu, že 
ide o známu, rokmi zdokonale-
nú a overenú technológiu, ropa 
zostáva stále dominantným 
vstupným zdrojom na výrobu 
benzínu a motorovej nafty. Ropa 
patrí medzi vyčerpateľné zdro-
je energie, ktorej každoročná 
spotreba má stúpajúci charakter. 
Vzhľadom na zásoby ropy, kto-
rých veľkosť je otázna, je žiaduce 
postupne prechádzať na použí-
vanie iných, čistejších alterna-
tívnych zdrojov energie. Z  hľa-
diska cestnej dopravy sú možné 
primárne dve riešenia. Jedným 
z  nich je používanie alternatív-
nych palív, druhým je elektro-
mobilita. Používanie kvapal-
ných a  plynných alternatívnych 
palív je výhodné pre ich hmotnú 
podstatu. Na rozdiel od elektric-
kej energie umožňujú naďalej 

využívať výhody technológie 
piestových motorov. Alternatív-
ne palivá musia byť spoľahlivým 
zdrojom energie a zároveň mu-
sia priniesť benefity pre životné 
prostredie.

Hydráty metánu
Hydrát metánu je prirodzene sa 
vyskytujúca zlúčenina, v  ktorej 
molekuly vodného ľadu tvoria 
pevnú mriežku obklopujúcu 
molekuly metánu. Metán, skla-
dajúci sa z jedného atómu uhlíka 
a  zo štyroch atómov vodíka, je 
najjednoduchšou uhľovodíko-
vou molekulou. V  hydráte me-
tánu nie sú molekuly metánu 
chemicky viazané na molekuly 
vody, sú však zachytené v  ich 
kryštalickej mriežke. Výsledná 
látka vyzerá ako biely ľad, ale 
jeho správanie je odlišné. Keď sa 
hydrát metánu roztápa alebo je 
vystavený teplotným a tlakovým 

podmienkam odlišným od pod-
mienok, kde je stabilný, pevná 
kryštalická mriežka sa zmení na 
kvapalnú vodu a  uzavreté mo-
lekuly metánu sa uvoľňujú ako 
plyn. Pri zapálení uvoľňovaného 
plynu vzniká zaujímavý úkaz, 
ktorý vyzerá ako horiaci ľad. 
Hydráty metánu sú vo veľkej 
miere viazané na okolité pros-
tredie, vyžadujú veľmi špecifické 
podmienky na ich formovanie 
a  stabilitu. Tlak, teplota a  do-
stupnosť dostatočného množ-
stva vody a  metánu sú primár-
nymi faktormi regulujúcimi ich 
tvorbu a  stabilitu, sekundárny-
mi faktormi sú geochémia a typ 
sedimentu. Ak sú zabezpečené 
správne podmienky, voľný me-
tán a  voda vytvoria pevný hy-
drát metánu, ktorý môže zostať 
v  tuhom stave len pri nízkych 
teplotách a  vysokých tlakoch. 
Hydráty metánu sú pomerne 

koncentrovanou formou zem-
ného plynu. Pri ich vystavení 
povrchovej teplote a  tlaku sa 
z 1 m3 hydrátov metánu uvoľní 
približne 164 m3 metánu. To je 
jeden z  dôvodov, prečo sú hy-
dráty metánu považované za 
veľmi perspektívny potenciálny 
zdroj energie.

Ložiská hydrátov metánu
Hydráty metánu sa vyskytujú 
v  suchozemskom aj morskom 
prostredí. V suchozemských se-
dimentoch sa nachádzajú najmä 
v polárnych oblastiach vo vnútri 
a  pod permafrostom, zatiaľ čo 
ich výskyt v  moriach je predo-
všetkým v sedimentoch na okra-
ji kontinentov. Ide o prirodzené 
prostredia, kde je prítomný me-
tán a  voda a  kde tlak a  teplota 
sú vhodné na ich vytvorenie 
a  udržanie. Metán, ktorý je za-
chytený v  hydrátoch metánu, 
mohol vzniknúť biogénnymi 
alebo termogénnymi proces-
mi. Biogénny metán je bežný 
vedľajší produkt bakteriálneho 
rozkladu organickej hmoty. Ide 
o  rovnaký proces, ktorým sa 
produkuje metán v  močiaroch. 
Biogénne procesy sú schopné 
produkovať obrovské množstvo 
metánu a považujú sa za domi-
nantný zdroj metánu zachytený 
v  hydrátoch metánu v  plytkých 
sedimentoch na morskom dne. 
Termogénny metán je produ-
kovaný kombinovaným pôsobe-
ním tepla a tlaku na pochovaný 
organický materiál počas dlhého 
časového obdobia. Výsledkom 
daných procesov na organicky 
bohatý zdroj je produkcia veľ-
kého množstva ropy a  zemné-
ho plynu. Zemný plyn potom 
pomaly migruje nahor, až do 
dosiahnutia oblasti sedimentov, 
kde je schopný kombinovať sa 
s vodou za vzniku hydrátov me-

Hydráty metánu – náhrada ropy 
pre cestnú dopravu
Neustály dopyt po palivách pre cestnú dopravu si vyžaduje hľadanie alternatívnych zdrojov energie. Od týchto 
nových zdrojov sa očakáva nielen schopnosť náhrady palív vyrobených z ropy, ale aj zmenšenie negatívneho 
vplyvu na životné prostredie a zdravie ľudí.
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tánu. Vzhľadom na teplotu a tlak 
v  hlbokom morskom prostredí 
sa môže zdať, že hydráty metá-
nu sa môžu hromadiť kdekoľ-
vek v sedimentoch na morskom 
dne, kde hĺbka vody presahuje 
400 metrov. Lenže veľmi hlbo-
ké sedimenty vo všeobecnosti 
neobsahujú veľké ložiská hydrá-
tov metánu z dôvodu chýbajúcej 
vysokej biologickej produktivity 
na vytvorenie organickej hmoty, 
z ktorej sa vytvára metán, a rov-
nako chýbajúcej rýchlej sedi-
mentácie potrebnej na zakrytie 
organickej hmoty. Vhodné pod-
mienky sú pozdĺž kontinentál-
nych okrajov, v  miestach, kde 
kontinentálny šelf prechádza do 
hlbokého oceánu. To sú miesta, 
kde sa vyskytujú obrovské ložis-
ká hydrátov metánu.

Potenciál hydrátov metánu
Zásoby konvenčného zemné-
ho plynu sa odhadujú na 175 x 
1012 m3, zatiaľ čo zásoby metánu 
uzamknuté vo forme hydrátov 
metánu sa odhadujú na 1016 m3, 
to znamená že sú 57-krát väčšie. 
Napriek tomu, že možno počítať 
s vyťažením len časti zo všetkých 
zásob hydrátov metánu, pred-
stavujú obrovský potenciál do-
stupného zdroja energie, ktorý 
by bol schopný pokryť spotrebu 
palív na niekoľko storočí. Ťažba 
hydrátov metánu a  produkcia 
metánu si vyžaduje nájdenie 
ekonomicky výhodných riešení 
pri minimalizácii vplyvu na ži-
votné prostredie. Okrem radu 
technických úloh súvisiacich 
s ťažbou vo veľkých hĺbkach i so 
samotným charakterom hydrá-
tu metánu bude potrebné riešiť 
potenciálne environmentálne 
vplyvy a  bezpečnostné problé-
my spojené s týmto jedinečným 

zdrojom. Celkové množstvo uh-
líka uloženého v týchto ložiskách 
dosahuje niekoľko tisíc gigaton 
a  značne prevyšuje množstvo 
uhlíka, ktoré sa v súčasnosti na-
chádza v atmosfére. Okrem toho 
metán je približne 25-krát účin-
nejší skleníkový plyn ako oxid 
uhličitý a pri jeho vypustení do 
atmosféry trvá zhruba desaťro-
čie, kým sa premení na oxid uh-
ličitý. Z  uvedeného vyplýva, že 
hydráty metánu hrajú dôležitú 
úlohu v  globálnom uhlíkovom 
cykle a  sú dôležitým hráčom 
v  globálnych klimatických pro-
cesoch a klimatických zmenách. 
Preto akákoľvek budúca techno-
lógia na ich dobývanie musí za-
brániť uvoľňovaniu metánu do 
atmosféry. Na druhej strane pri 
postupnom otepľovaní planéty 
a  oceánov dosiaľ uzamknuté 
ložiská hydrátov metánu môžu 
byť obnažené. To by spôsobilo 
samovoľný únik metánu do at-
mosféry, kde by mohol byť oveľa 
väčším prispievateľom k sklení-
kovému efektu, ako je dnes oxid 
uhličitý. V  dôsledku toho ťažba 
hydrátov metánu môže byť v bu-
dúcnosti žiaduca z hľadiska kon-
troly globálneho otepľovania.

Metán ako palivo pre cestnú 
dopravu
Použitie metánu ako paliva pre 
piestové motory cestných vozi-
diel nie je novinkou. Metán je 
majoritnou zložkou zemného 
plynu (93 až 99 %), preto jeho 
vlastnosti aj využitie sú v  pod-
state totožné so zemným ply-
nom. Metán je veľmi výhodné 
alternatívne palivo, ktoré nevy-
žaduje špeciálne úpravy, na roz-
diel od rafinácie ropy na výrobu 
benzínu a  motorovej nafty. Ide 
o  palivo s  vysokým oktánovým 
číslom (až 130), ktoré má veľmi 
dobré antidetonačné vlastnosti 
pri spaľovaní v zážihových mo-
toroch. V súčasnosti výrobcovia 
vozidiel ponúkajú vyspelé tech-
nológie umožňujúce bezproblé-
movú prevádzku na zemný plyn, 
teda v podstate na metán. Pou-
žívanie zemného plynu v  cest-
ných vozidlách si vyžaduje jeho 
uskladnenie v nádrži v stlačenej 
plynnej forme (CNG – stlačený 
zemný plyn) alebo v  skvapal-

nenej forme (LNG – skvapal-
nený zemný plyn). Na použitie 
v  osobných automobiloch je 
vhodné z  hľadiska menších ná-
kladov a jednoduchosti použitie 
CNG, pričom na zabezpečenie 
prijateľného dojazdu je plyn stla-
čený na 20 MPa. Výroba LNG si 
vyžaduje zníženie teploty plynu 
na −161 °C. Použitá nádrž na 
LNG musí byť dokonale tepel-
ne izolovaná, aby nedochádzalo 
k  únikom metánu. S  náročnej-
ším používaním LNG sa po-
číta v  nákladnej a  hromadnej 
osobnej cestnej doprave, kde sa 
vyžaduje väčší dojazd vozidiel. 
Environmentálnym benefitom 
pri spaľovaní metánu je zníženie 
znečisťujúcich emisií. Dochádza 
k významnému zníženiu oxidov 

síry, pevných častíc, oxidov dusí-
ka, oxidu uhoľnatého a nespále-
ných uhľovodíkov. Významným 
z hľadiska globálneho otepľova-
nia je rovnako zníženie produk-
cie oxidu uhličitého. Rozsiahle 
štúdie vykonané na osobných 
automobiloch nižšej strednej 
triedy, ktoré patria v európskych 
krajinách k  najpredávanejším, 
porovnávali prevádzku ekviva-
lentných vozidiel na CNG, ben-
zín a motorovú naftu z hľadiska 
produkcie oxidu uhličitého. 
Bolo zistené zníženie produko-
vaného množstva CO2 v prepoč-
te na km pri prechode z použí-
vania benzínu na CNG o  23 %, 
pri prechode z  motorovej nafty 
na CNG o 7 %. To znamená, že 
len samotným prechodom na 
používanie zemného plynu, pri 
využití súčasnej automobilovej 
technológie, možno znižovať 
produkciu CO2 z  cestnej do-
pravy. Počet prevádzkovaných 
vozidiel na CNG má v  Európe 

stúpajúci trend. Napriek niž-
ším prevádzkovým nákladom 
je počet vozidiel na Slovensku, 
jazdiacich na CNG, brzdený 
nedostatočnou sieťou plniacich 
staníc. V  súčasnosti je k  dis-
pozícii 12 verejných plniacich 
staníc CNG. Nesporné výhody 
používania metánu ako jedné-
ho z  mála alternatívnych palív 
schopných nahradiť tradičné 
pohonné látky budú postupne 
meniť situáciu v prospech vozi-
diel na CNG. Odráža to aj fakt, 
že Slovensko sa do roku 2025 za-
viazalo vybudovať minimálne 50 
plniacich staníc CNG. Postupne 
s  rozvojom technológie ťažby 
hydrátov metánu bude možné 
bezproblémovo dodávať metán 
do plynovodov pre zemný plyn 

pri zachovaní vybudovanej roz-
vodnej siete. Tak bude umožne-
ný plynulý prechod z využívania 
metánu pochádzajúceho zo zá-
sob konvenčného zemného ply-
nu na metán získavaný z hydrá-
tov metánu schopných pokrývať 
spotrebu na niekoľko ďalších 
stoviek rokov. Navyše metán ne-
musí pochádzať len z  fosílnych 
zdrojov, môže byť produkovaný 
aj z obnoviteľných zdrojov ener-
gie.

Text, foto a obrázky:
Jozef Malinovský,

Stredná priemyselná
škola strojnícka Prešov
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Pri zapálení uvoľňovaného plynu vzniká 
zaujímavý úkaz, ktorý vyzerá ako horiaci ľad

Verejné plniace stanice CNG na Slovensku
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Študijná cesta bola zameraná 
na príklady dobrej praxe, rea-
lizáciu pozitívnych projektov 
samospráv a  ich spoluprácu so 
správami chránených území, 
s  tretím sektorom a  obyvateľmi 
z  daného regiónu. Jej hlavným 
cieľom bolo nielen prezentovať 
geoparky Slovenskej republiky, 
rokovať so zástupcami českých 
a  poľských geoparkov vo veci 
budovania, manažmentu, mar-
ketingu, výmeny skúseností 
a názorov, nadviazaní kontaktov 
a  cezhraničnej spolupráce, ale 
hlavne získať poznatky o  zria-
dení a  následnom prevádzko-
vaní geoparkov na európskej 
a svetovej úrovni (Európska sieť 
geoparkov a UNESCO globálna 
sieť geoparkov) či viesť odborné 
výklady v teréne.

 
Národný geopark Podbeskydí
leží v  centrálnej časti Podbes-
kydskej pahorkatiny na území 
530 km2, ktoré je na severe ohra-
ničené zníženinou Oderskej brá-
ny, na východe úbočím Palko-

vických vrchov, na juhu prvým 
hrebeňom Moravskoslezských 
Beskýd a  na západe úbočím 
Kojetínských vrchov. Ide o geo-
logicky veľmi pestré územie na 
severozápadnom okraji karpat-
ského oblúka, budované prevaž-
ne usadenými horninami jurské-
ho až kriedového veku. Malebné 
územie v podhorí Beskýd skrýva 
mnohé svedectvá dramatických 
geologických javov. Nájdeme 
tu trosky druhohorných tropic-
kých koralových útesov, mohut-
né súvrstvia hlbokomorských 
usadenín, pradávne podmorské 
zosuvy, stopy kontinentálne-
ho ľadovca či sopečné horniny, 
ktoré prenikli morským dnom. 
Takmer na každom kroku tu 
môžeme vidieť pozostatky tých-
to dávnych činností, ako aj po-
znávať históriu Zeme od čias, 
keď na nej vládli obrie jaštery, 
až po súčasnosť. Propagovaný-
mi geolokalitami geoparku sú 
Bludné balvany v  Sedlnicích, 
Travertinová kaskáda v  Tiché, 
Libotínské doly, Váňův (Čertův) 
kámen, Jesenická kyselka, Pol-

štářové lávy ve Straníku, Jase-
nice - vápenka, jaskyňa Cyrilka, 
Horní Kamenárka, jaskyňa Šip-
ka a Hončova Hůrka. 

Národný geopark Železné 
hory
sa rozprestiera na ploche 777,5 
km2. Prevažná časť jeho úze-
mia sa nachádza v  Pardubic-
kom kraji, oblasť okolo Ždírce 
nad Doubravou a  Chotěboře, 
a zasahuje do kraja Vysočina. 

Približne tretinu územia tvorí 
Chránená krajinná oblasť Že-
lezné hory spolu s  mnohými 
ďalšími maloplošnými chrá-
nenými územiami. Z  geologic-
kého hľadiska ide o  obsiahlu 
učebnicu geológie, v  ktorej 
za viac ako 600 mil. rokov dl-
hej histórie vznikol rad geo- 
logických javov a  fenoménov. 
Geopark preto spája propagáciu 
geologického dedičstva s  regio- 
nálnym rozvojom a  vhodným 
spôsobom zoznamuje verejnosť 
s  geologickými procesmi, vý-
znamom prírodných zdrojov 
a  ich využitím v  hospodárskej 
a  kultúrnej histórii. V  spolu-
práci s  miestnymi obyvateľmi 
a  organizáciami (štátnymi, ne-
ziskovými i súkromnými) vyvíja 
aktivity zamerané na podporu 
rozvoja územia, návštevnosti 
a  vzdelanosti. Oblasť geopar-
ku je rajom pre pešiu turistiku 
a cykloturistiku, nachádza sa tu 
sieť 22 turistických chodníkov 
s 80 významnými geologickými 
lokalitami, často kombinovaný-
mi s  kultúrno-historickými pa-
miatkami, a 9 cykloturistických 
trás, z ktorých tri sú geologické 
− jedinečné v Českej republike. 
Je tu aj niekoľko desiatok kilo-
metrov konských jazdeckých 
chodníkov a  v  zime značených 
bežeckých trás, 13 informač-
ných centier so službami a  17 

Učíme sa aj v geoparkoch našich susedov
slovenská agentúra životného prostredia zorganizovala od 14. do 18. októbra 2019 študijnú cestu na územiach národných 
geoparkov Podbeskydí a Železné hory, Globálneho geoparku UNEsCO Český ráj a geoparku Góry i Pogórze Kaczawskie. Jej 
cieľom bolo posilniť medzinárodnú spoluprácu medzi etablovanými geoparkmi (Novohrad-Nógrád geopark, banskoštiavnický 
geopark, banskobystrický geopark) a vznikajúcimi geoparkmi slovenskej republiky (Zemplínsky geopark, Malokarpatský 
geopark) s geoparkmi v Českej republike a Poľsku. 

Lom Štramberk s fosíliami živočíchov a rastlín 
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stálych expozícií (múzeum vá-
penníctva, kamenárstva, geolo-
gické expozície, ihriská s  geo-
logickými a  paleontologickými 
prvkami, geologická a prírodná 
záhrada, rozhľadňa atď.). 

Globálny geopark UNESCO 
Český ráj
bol v októbri 2005 zaradený do 
prestížneho zoznamu Európskej 
siete geoparkov. Rozprestiera sa 
na území 760 km2, obsahujú-
com širokú škálu geologických 
fenoménov, paleontologických, 
mineralogických a  archeologic-
kých lokalít, ako aj kultúrno-his-
torických pamiatok. Nachádza 
sa medzi mestami Mnichovo 
Hradiště, Železný Brod, Jilem-
nice, Nová Paka a Jičín. Územie 
bolo pred viac ako 300 miliónmi 
rokov vyzdvihnuté z dna oceánu 
a pred 100 miliónmi rokov opäť 
zaliate morom. Niekoľkokrát 
tu prebiehala sopečná činnosť, 
po ktorej možno nájsť horniny 
vzniknuté na samotnom po-
čiatku prvohôr. Počas tejto éry 
vznikli sedimenty a  predovšet-
kým vyvreté melafýry, v ktorých 
sa nachádzajú acháty, ametysty 
či jaspisy. Rastlinné zvyšky sa 
stali základom kamenného uh-
lia alebo sa nasýtili kremennou 
hmotou. Skamenené stromy sú 
fenoménom Novopacka. Ak sa 
na území od začiatku druho-
hôr nejaký materiál uložil, bol 
až do nástupu kriedového mora 
erodovaný. Počas 10 mil. rokov 
morských záplav sa usadilo nie-
koľko sto metrov piesku, prachu 

či ílu, ktoré sa najskôr spevnili, 
aby ich potom horotvorná čin-
nosť rozlámala na menšie kryhy 
a  ešte menšie bloky. Prúdiaca 
voda a klíma vymodelovali terén 
do dnešnej podoby a v treťoho-
rách jeho povrch dozdobili sop-
ky, ktoré dnes tvoria dominanty 
krajiny. Vďaka tomu, že územie 
geoparku sa nachádza na styku 
troch geologicky odlišných úze-
mí, je tu rôznorodá krajina aj 
suroviny, ktoré krajina ukrýva. 
Nenachádzajú sa tu len drahé 
kamene, ťažila sa tu a spracová-
vala aj železná ruda, meď, brid-
lica, uhlie či stavebný kameň. 
Geopark využíva infraštruktúru 
15 informačných centier, 25 ge-
ologických lokalít, 13 náučných 
chodníkov, 16 stálych expozícií 
a múzeí. 

Geopark Góry i Pogórze
Kaczawskie – Krajina
vyhasnutých sopiek
patrí z geologického a tektonic-
kého hľadiska k  mimoriadne 
rôznorodým regiónom v  Poľ-
sku, v  ktorom je na relatívne 
malom území zastúpené veľké 
množstvo zaujímavých geotu-
ristických fenoménov. Mnohé 
z  nich majú výnimočné prí-
rodné, ekologické a  vzdelávacie 
hodnoty, niektoré sú v  krajine 
jedinečné. Proces formovania 
hôr sa začal asi pred 500 mil. 
rokov, počas kaledónskej oro-
genézy (zóna šírenia sopečného 
čadiča), a pokračoval počas va-
rínskych tektonických činností, 
keď v  dnešnom pohorí došlo 

k  intenzívnemu kyslému ryoli-
tovému vulkanizmu. Podstatný 
charakter povrchu pohoria na-
stal v  najmladšej fáze pohybov 
formovania hornín − alpínskej 
orogenéze. Na konci oligocénu 
a  v  skorej a  strednej aktivácii 
miocénu sopečné procesy vy-
tvorili početné čadičové kužele, 
ktorých zvyšky (neky) sú cha-
rakteristické a  sú jedinečným 
prvkom dnešnej krajiny v  Poľ-
sku. Svahy bývalých miocén-
nych sopiek boli vytvorené 
z  menej odolných pyroklastic-
kých usadenín a  ťažko ich nájsť 
v  dnešnej krajine. V  súčasnosti 
sú pozostatky sopiek vlastne ko-
mínmi z kryštalizovanej magmy, 
ktorá kedysi vyplnila vnútro so-
pečného kužeľa. Najvyšší dosa-
huje 100 − 150 m a jednoznačne 
dominuje nad okolitým zem-
ským povrchom. Vysoká tvrdosť 
a odolnosť vulkanických hornín 
(hlavne čadiča) určuje jeho vy-
sokú užitočnosť, z dôvodu čoho 
boli na mnohých miestach úze-
mia zriadené lomy. K poznaniu 
regiónu prispeli aj banské práce, 

ktoré sa ešte v súčasnosti vyko-
návajú v niekoľkých baniach. Na 
území geoparku je 130 geoturis-
ticky významných lokalít, z toho 
30 s  osobitnými vzdelávacími 
hodnotami. Územie sa propa-
guje ako celok a to prostredníc-
tvom geolokalít, historických 
a mineralogických lokalít, tech-
nických pamiatok, regionálnych 
múzeí, keramických dielní, 
návštevníckeho centra Sudecka 
Zagroda Edukacyjna − Cen-
trum Edukacji o Ziemi a gastro-
nomických zariadení. 

Geoparky možno hodnotiť ako 
významnú rozvojovú aktivi-
tu, ktorá prezentuje prírodné 
a  kultúrno-historické dedičstvo 
územia s  medzinárodným výz-
namom. Svojím poslaním pri-
spievajú k  informovanosti laic-
kej a odbornej verejnosti (nielen 
návštevníkov, ale i  domáceho 
obyvateľstva), čím nespochybni-
teľne prispievajú aj k zvyšovaniu 
povedomia o daných hodnotách. 
Plánovanými a  vybudovanými 
objektovými sústavami geopar-
kov sa vytvárajú a dajú vytvoriť 
materiálno-technické predpo-
klady na širokospektrálne za-
merané edukačno-výchovné 
aktivity, ako i rozvoj cestovného 
ruchu v regiónoch, čím sa zvýši 
ich kultúrno-historická hodno-
ta. Na obmedzenom priestore 
sa nedá zhrnúť všetko, o  čom 
sme sa dozvedeli a čo sme videli 
počas študijnej cesty, príspevok 
je však zároveň pozvánkou, ak 
už ste dostatočne spoznali naše 
slovenské geoparky, na návštevu 
k našim susedom.

Text a foto: Patrik Pachinger, 
SAŽP

Hruboskalsko

Chodník ku skamenelinám podmorského sveta a trilobitom



Všetkým čitateľom želáme krásne zelené Vianoce, veľa šťastia 
a zdravia, kvalitné životné prostredie v roku 2020, pretože je veľmi 

dôležité pre náš život. Aj v blížiacom sa novom roku, v ktorom 
oslávime štvrťstoročie našej existencie, sa budeme snažiť prinášať 

rôznorodé témy z oblasti environmentu a dúfame, 
že si zachováme vašu priazeň.

Redakcia Enviromagazínu


