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„Ťaživé problémy, ktorým čelíme 

nemôžu byť vyriešené 

na rovnakej úrovni myslenia, na akej vznikli.“

Albert Einstein

Súčasné problémy životného prostredia
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Zelené hospodárstvo predstavuje alternatívu na zmenu.

Rast príjmov a zamestnanosti je v ňom zabezpečovaný investíciami, ktoré znižujú emisie 
uhlíka, celkové znečistenie ovzdušia a vody, zvyšujú efektívnejšie využívanie energie 

a surovinových zdrojov, zabraňujú strate biodiverzity a ekosystémových služieb, je ohľaduplné 
k prírodným zdrojom a pozná ich hodnotu.
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• využíva princípy zeleného rastu, obehového hospodárstva a prispieva 
k udržateľnému rozvoju,

• prináša zelené pracovné príležitosti, prispieva k udržateľnému životnému 
štýlu a zlepšeniu kvality života, 

• vyžaduje vedu, výskum, ekoinovácie a vzdelávanie, uprednostňuje 
využívanie dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, 

• vyžaduje podporu vo forme vhodných zdrojov financovania.

Zelené hospodárstvo
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Prechod na obehové hospodárstvo

Obehové hospodárstvo

• model produkcie a spotreby, v rámci ktorého sa veci bezhlavo nevyhadzujú, ale sa

zdieľajú, požičiavajú, opätovne využívajú, opravujú a recyklujú dovtedy pokiaľ je to

možné

• zvyšuje sa životnosť produktov, minimalizuje odpad a využívanie nových zdrojov
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Rámec pre politiku obehového hospodárstva

Medzinárodná úroveň

• Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (2015) - v prepojení najmä s nasledujúcimi cieľmi:

➢ vybudovať pevnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a udržateľnú 

industrializáciu a posilniť inovácie 

➢ premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné

➢ zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy

➢ podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti zmene klímy a jej  dôsledkom

• 10-ročný rámcový program pre udržateľnú spotrebu a výrobu
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Rámec pre politiku obehového hospodárstva

Európska úroveň

• Európa 2020 - Stratégia pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a  inkluzívneho

rastu (2010)

• Siedmy environmentálny akčný program Únie do roku 2020: „Dobrý život v rámci 

možností našej planéty“ (2013)  

• Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (2015)

• Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (2018)
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Rámec pre politiku obehového hospodárstva

Národná úroveň

• Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2014 – 2018 (2014)

• Program odpadového hospodárstva na roky 2019 – 2020 (2015)

• Národné priority implementácie Agendy 2030 (2018)

• Program prevencie vzniku odpadov na roky 2019 – 2025 (2018) 

• Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (2018)

• Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 

2030 (2019)

• Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, s výhľadom do roku 

2050 (v príprave)



www.sazp.sk

Propagácia ObH v praxi na Slovensku

• Hodnotenie stavu – správy o stave ŽP, indikátory

• Informačná Platforma Zelené hospodárstvo

• Publikácie – pre odbornú aj laickú verejnosť

• Enviromagazín a iné periodiká

• Dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky
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https://www.enviroportal.sk/uploads/report/9281.pdf
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Monitorovací rámec EÚ (Eurostat)

• pozostáva z indikátorov rozdelených do štyroch tematických oblastí:
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Indikátory obehového hospodárstva- príklad Nakladanie s odpadmi

Miera recyklácie komunálnych odpadov

https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=3501

https://www.enviroportal.sk/indicator/381?langversion=sk
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Oblasti IP ZH
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TRENDY

ROZHOVORY: Ako nová hospodárska politika SR reflektuje princípy obehového 
hospodárstva? Problematika plytvania potravinami nie je nová. Prečo v súčasnej 
dobe nabrala na intenzite?

PROJEKTY: 

Potenciál výskytu niektorých, hlavne kritických nerastných surovín na území 
Jedlá zmena – jedzme zodpovedne

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE 

Trenčiansky samosprávny kraj – Zelená župa
Dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky
Smart technológie šetria Prešovu financie
Aj bez obalu ďaleko zájdeš... Bez odpadu U Dobrožrúta a Ecoterra
Mondi SCP využíva hodnotu dreva naplno
Beko Slovakia – Spotrebiče s bezplatne predĺženou zárukou
MEWA – Nesmrteľné čistiace utierky
Kráčaj s módou s NOSENE
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Ďakujem za pozornosť !

zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk

mailto:Zelene.hospodarstvo@sazp.sk

