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Konferenciu mediálne podporili: 

 

  

PREDCHÁDZANIE VZNIKU 
ODPADOV 2021 



Cieľ konferencie: 
Konferencia má za cieľ podnecovať smerom k najžiadanejšej úrovni hierarchie odpadového 
hospodárstva, ktorou je predchádzanie vzniku odpadov (PVO), pričom sa šetria prírodné zdroje, znižuje 
sa negatívny vplyv odpadov na životné prostredie, a tiež sa znižuje tlak na infraštruktúru a manažment 
v odpadovom hospodárstve. Na konferencii odznie, prečo je šírenie povedomia o tejto téme a potreba 
zmeny taká naliehavá a dôležitá. Prezentovaná bude súčasná situácia, stratégie a smerovanie na úrovni 
SR aj EÚ, trendy a prax v predchádzaní vzniku odpadov, skúsenosti, návody, rady a tipy pre rôzne 
cieľové skupiny (spotrebitelia a domácnosti, podnikatelia, zástupcovia samospráv a iné). Pozrieme sa 
bližšie na negatívne dopady narastajúceho trendu produkcie odpadov  a ich súvis s obehovým 
hospodárstvom, spôsoby odkláňania odpadov od skládkovania a ako predchádzať ich vzniku 
a minimalizovať ich tvorbu. V záverečnej časti konferencie budeme diskutovať o životnom štýle a 
filozofii „bezodpadovosti“ Zero Waste. 

Tematické zameranie konferencie:
• legislatíva týkajúca sa PVO na úrovni SR a EÚ
• nástroje na presadzovanie PVO (napr. legislatívne, systémové, finančné, a pod.)
• podpora PVO a recyklácie v obciach a firmách
• smerovanie k obehovému hospodárstvu, environmentálny dizajn produktov, prepájanie

sektorov, udržateľná výroba a spotreba
• opätovné používanie, opravovanie, servis vecí, downcycling, upcycling
• bezobalové nakupovanie
• potravinový odpad
• príklady dobrej praxe

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokovací jazyk: 

• slovenčina

Hlavný garant konferencie: 

• Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ, Slovenská agentúra životného prostredia
• Mgr. Juraj Smatana, štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Organizačný garant konferencie: 

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
Oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
Martinská 49 
821 05 Bratislava 

Kontakt: 

Ing. Martin Jakuš, tel.: 0905 887 068, martin.jakus@sazp.sk 



Forma uskutočnenia konferencie: 

Konferencia bude uskutočnená tzv. hybridnou formou. Celý program bude pre všetkých účastníkov 
vysielaný naživo z prezenčnej miestnosti do on-line priestoru.  

Prihlášky: 

Prihlasovanie sa na účasť na konferencii bude prebiehať elektronicky prostredníctvom tohto 
registračného formulára, ktorý je podmienkou vstupu do vysielacej platformy. 

Kapacita vysielacej platformy je limitovaná a po jej dosiahnutí sa registrácia zastaví. 

Konferenčné poplatky: 

Účasť na konferencii je bezplatná (je potrebná registrácia účastníkov). Konferencia je hradená z 
finančných prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia, v rámci národného 
projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality 
životného prostredia na Slovensku, ktoré pokrývajú všetky náklady spojené s organizáciou 
konferencie. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnoxJd5Ow1V5r-Y2kvF86zhBKlE6GNhGaeDVJj1Kl8fGODkg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnoxJd5Ow1V5r-Y2kvF86zhBKlE6GNhGaeDVJj1Kl8fGODkg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnoxJd5Ow1V5r-Y2kvF86zhBKlE6GNhGaeDVJj1Kl8fGODkg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Program: 
11.11.2021 

8:40 – 9:00 h 

9:00 – 9:15 h 

9:15 – 10:15  h 

Moderuje Milota Sidorová 

Prihlasovanie účastníkov do vysielacej platformy 

Otvorenie konferencie  

Príhovor Ministerstva životného prostredia SR –  Juraj Smatana, 
štátny tajomník 

Príhovor Slovenskej agentúry životného prostredia – Michal Maco, 
generálny riaditeľ 

BLOK I: Prečo PVO a situácia v SR a EÚ 
1. 9:15 – 9:40 Prečo predchádzať vzniku odpadu? – Dana Moderdovská, @Zerowasterka

Prečo je téma znižovania množstva odpadov čoraz aktuálnejšia aj pre širokú verejnosť? Koľko
odpadu vlastne na Slovensku vyprodukujeme, kde končí a prečo by nás to malo trápiť? Čo vie
spraviť každý z nás, aby prispel k riešeniu situácie?

2. 9:40 – 10:05 Nástroje na implementáciu predchádzania vzniku odpadu na Slovensku a v EÚ
– Oľga Trcková, Eleonóra Šuplatová, MŽP SR
Slovenská legislatíva PVO, nástroje, stratégie, prax, trendy a príklady. Program predchádzania
vzniku odpadu. Aktivity EÚ v kontexte PVO, opatrenia a iniciatívy.

3. 10:05 – 10:15 Prístupy dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky k podpore
predchádzania vzniku odpadu – Alena Adamkovičová, Dominika Lorencová, SAŽP
Jednou z foriem podpory predchádzania vzniku odpadov je uplatňovanie udržateľných
modelov výroby a spotreby prostredníctvom rozvoja a implementácie dobrovoľných nástrojov
v oblasti environmentálnej politiky ako sú environmentálne označovanie produktov, EMAS –
schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, zelené verejné obstarávanie a ekoinovácie.

10:15 – 10:35 h prestávka (20 min.) 

10:35 – 12:00 h BLOK II: Ako na to – spotrebiteľ a domácnosť (...alebo ako začať od 
seba) 

1. 10:35 – 11:05 Domácnosť bez zbytočných odpadov – Branislav Moňok, OZ Priatelia Zeme -
SPZ
Komunálny odpad z domácností –analýzy a fakty, ako na uplatňovanie hierarchie
odpadového hospodárstva, príležitosti a výzvy, kompostovanie a komunitné kompostoviská,
Zero Waste životný štýl, príklad zodpovednej domácnosti

2. 11:05 – 11:35 Potravinový odpad sa nás týka – Zuzana Madajová, OZ Free Food
Potravinový odpad je celospoločenský problém, ktorý sa týka každého z nás často bez toho,
aby sme si to uvedomovali. Aká je ekologická stopa potravinového odpadu vo svete a aká je
situácia na Slovensku, aj o tom bude prednáška občianskeho združenia Free food. Zároveň sa
dozviete, ako doma neplytvať jedlom a výrazne tak prispieť k riešeniu tohto problému.



3. 11:35 – 12:00 Spŕška nápadov pre menej odpadov – Martin Jakuš, SAŽP
Čo môžem robiť pre znižovanie tvorby odpadu doma? Konkrétne tipy, rady a príklady
z domácnosti.

12:00 – 13:00 h BLOK III: Ako na to – samosprávy 

1. 12:00 – 12:30 Právny rámec PVO na úrovni samospráv a zavádzanie opatrení na území obce
– Viera Šimkovicová
Legislatívny pohľad prepojenia samospráv na PVO, možnosti opatrení na území obce, odklon
od skládkovania odpadov prostredníctvom triedeného zberu.

2. 12:30 – 13:00 Odpadová revolúcia v Lendaku –  Michal Marhefka, obec Lendak
Prezentácia pôvodného stavu odpadového hospodárstva, prijatých opatrení a aktuálneho
stavu odpadového hospodárstva v Lendaku s poukazom na zavedenie množstvového zberu
komunálnych odpadov, podpora kompostovania, separovaný zber a jeho zložky, skúsenosti
a príklady z praxe.

13:00 – 13:50 h obedná prestávka (50 min.) 

13:50 – 15:00 h BLOK IV: Ako na to – podnikateľská sféra 

1. 13:50 – 14:20 PVO vo firmách – praktický, ekonomický a ekologický pohľad –  Janka
Ružická, Mazars Slovensko, s.r.o.
Znižovanie tvorby priemyselného odpadu a CSR (spoločenská zodpovednosť firiem). Aké sú
motivácie firiem a ako zvyšovať povedomie u zamestnancov v kanceláriách?
Príklady dobrej praxe zo Slovenska aj zahraničia. Informácie o novej
Smernici reportovania udržateľnosti pre firmy.

2. 14:20 – 14:50 People and Planet Positive – Radko Zamboj, IKEA Components s.r.o.
Zodpovedný prístup k životnému prostrediu a predchádzanie vzniku odpadov vo firme –
snahy, úspechy a výzvy na ceste k cirkularite.

3. 14:50 – 15:00 Pre niekoho odpad, pre iného zdroj – Roman Gdovjak, Cyrkl Slovensko
Predstavenie najväčšieho digitálneho odpadového trhoviska v strednej Európe.

15:00 – 16:40 h BLOK V: Širšie súvislosti PVO – prepojenia a príklady dobrej praxe 

1. 15:00 – 15:25 Produkty a služby v obehovom hospodárstve – Martina Veliká, Inštitút
cirkulárnej ekonomiky, o.z.
Dôležitosť zmeny v prístupe k navrhovaniu produktov a služieb
v spojitosti s efektívnym využívaním zdrojov, predchádzaním vzniku odpadu a prechodom na
obehové hospodárstvo.

2. 15:25 – 15:50 Knižnica vecí v Goetheho inštitúte – Tamara Zajacová, Goetheho inštitút
Knižnica vecí - iniciatíva, ktorá si našla svoje publikum a zaradila sa do radu úspešných
projektov zameraných na zdieľanie. Skúsenosti, prekážky a úspechy.



3. 15:50 – 16:15 NOSENE a Second hand – môže zachrániť pred záplavou textilného odpadu? –
Katarína Hutyrová, NOSENE
Ekologická stopa v textilnom priemysle, plytvanie a iné veci "za oponou", predstavenie
projektu NOSENE a jeho filozofia.

4. 16:15 – 16:40 NEBALené – zero waste podnikanie – Patrícia Dadová, NEBALené
Bezobalová filozofia a bezobalové nakupovanie, predstavenie projektu NEBALené -
skúsenosti, výzvy a prax.

16:40 – 16:50 h prestávka (10 min.) 

16:50 – 18:00 h Moderovaná diskusia s vybranými prednášajúcimi a hosťom - Petrou 
Slezákovou z webovej stránky www.zerowasteslovakia.sk   

TÉMA: Filozofia nulového odpadu (Zero Waste) – ako ju uplatňovať, šíriť, a 
ako v nej napredovať... 

Zmena programu vyhradená 

MIESTO KONANIA:  On-line podujatie – program bude vysielaný k Vám prostredníctvom vysielacej 
platformy sli.do. Nie je potrebná žiadna inštalácia, otvorí sa v novom okne internetového prehliadača. 
Link na vysielaciu platformu dostanete e-mailom po registrovaní TU. 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Osobné údaje účastníkov konferencie budú spracovávané a 
použité v súlade s platnou legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky. 

http://www.zerowasteslovakia.sk/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnoxJd5Ow1V5r-Y2kvF86zhBKlE6GNhGaeDVJj1Kl8fGODkg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

