
Platforma pre
Obehové hospodárstvo

„
Udržateľnosť ako 
podnikateľská 
príležitosť 



Materiál / suroviny Výroba Distribúcia Spotreba Odpad

Čo je to obehové hospodárstvo?
Obehové hospodárstvo je model produkcie a spotreby, v ktorom sú produkty a služby navrhnuté tak, aby umožnili 
zdieľanie, opätovné používanie, opraviteľnosť a recyklovateľnosť. Na rozdiel od lineárneho hospodárstva, pri 
ktorom sa nadmerne využívajú zdroje a vzniká zbytočný  odpad, v obehovom hospodárstve sa vzácne zdroje 
využívajú efektívne a hodnota výrobkov nekončí pochovaná na skládke. Obehové hospodárstvo sa snaží 
odzrkadľovať prírodné procesy, kde nevzniká žiaden odpad. Odpad považujeme za zdroj, ktorý vraciame späť do 
obehu, čím vzniká uzavretý cyklus materiálov, produktov a komponentov.

Lineárne hospodárstvo



• nové legislatívne požiadavky a regulácie - Akčný 
plán EÚ pre obehové hospodárstvo z roku 2015, 
Smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových 
výrobkov na životné prostredie z roku 2018 a 
Európska stratégia pre plasty v obehovom 
hospodárstve z roku 2018,

• súčasný lineárny model hospodárstva vedie k 
plytvaniu. Slovensko dosahuje spomedzi krajín EÚ
podpriemernú produktivitu zdrojov. To znamená, 
že z kilogramu použitého materiálu vygenerujeme 
menšiu ekonomickú hodnotu,

• zmena zákazníckych preferencií – čoraz viac 
Európanov je ochotných zaplatiť vyššiu sumu  za 
produkty s označením „eko“,

• závislosť od dodávateľov surovín alebo iných 
krajín z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov 
môže mať negatívne dôsledky na biznis 
(napr. vysoké ceny vstupov).

• zvyšovanie povedomia o obehovom hospodárstve,

• aktívnu diskusiu medzi verejným, súkromným a tretím 
sektorom o príležitostiach a odstraňovaní bariér 
v prechode na obehové hospodárstvo,

• vznik nových projektov a vytváranie partnerstiev od 
verejnej správy cez výskum až po biznis, 

• výmenu skúseností a vedomostí a prezentáciu 
úspešných príkladov z praxe.

• zníženie zaťaženia životného prostredia a menej 
skleníkových plynov,

• zníženie rizika narušenia a cenovej volatility
dodávaných surovín,

• zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti,
• inovácie vo výrobnom procese, ktoré so sebou 

môžu priniesť ďalšie zvýšenie efektivity a šetrenie 
nákladov,

• nové podnikateľské príležitosti a otvorenie 
možností pre vstup na nové trhy.

Prečo uvažujeme o obehovom  
hospodárstve?

Chceme ponúknuť aj podporiť:

Aké výhody so sebou prináša obehové
hospodárstvo?

Význam obehového  
hospodárstva

Naša vízia pre Slovensko

Legislatíva sa postupne sprísňuje
v prospech obehového hospodárstva. 
Prostredníctvom školení a poradenstva 
chceme pomôcť firmám pripraviť sa na 
zmeny.

„

„Kombinácia preventívnych opatrení,
ako je predchádzanie vzniku odpadu, 
ekodizajn a opätovné používanie, môže 
firmám priniesť výrazné úspory. 



Výsledkom viacerých stretnutí 
zainteresovaných strán z verejného, 
súkromného a tretieho sektora bolo prijatie 
konsenzu o vzniku spoločného centrálneho 
bodu pre obehové hospodárstvo na Slovensku.
Toto úsilie pod hlavičkou verejno-súkromného 
partnerstva vyústilo do vzniku platformy pre 
obehové hospodárstvo.

Koho hľadámeO nás

Zakladajúci  partneri

Kontakt

Denisa Rášová
koordinátorka platformy
E-mail: circularslovakia@gmail.com
Tel.: +421 915 066 771

Sledujte nás na Facebooku @circularslovakia

„Myšlienka spájania partnerov pri podpore 
obehového hospodárstva na Slovensku 
vznikla v roku 2018.

• „early birds“ členov (veľké podniky, MSP, 
združenia a pod.),

• akademickú obec,
• tretí sektor,
• obehové mestá a obce.

„
.

Pridajte sa do verejno-súkromného 
partnerstvo a urýchlime spoločne 
prechod Slovenska na obehové 
hospodárstvo. 

Ste etablovaní na poli obehovej ekonomiky 
alebo vnímate udržateľnosť ako podnikateľskú 
príležitosť a obehový biznis model ako možnosť 
pre zavádzanie inovácie a ďalší rozvoj? 
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