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Sedem partnerov z  verejného, 
súkromného a  mimovládneho 
sektora podpísalo v  decembri 
2019 memorandum o spoluprá-
ci pri založení platformy Obeho-
vé Slovensko. Platforma vzniká 
v  reakcii na potreby podnika-
teľskej komunity, ktorá si žiada 
zastrešenie tejto témy pod jed-
notný kontaktný bod. Vznika-
júca platforma nasleduje trend 
v Európskej únii a vo svete, ob-
dobné platformy v našom regió-
ne už majú v Poľsku, Maďarsku 
a Slovinsku. 

Obehové hospodárstvo (OH) 
podporí v štyroch oblastiach
Cieľom platformy je zvyšovať 
povedomie o OH a prezentovať 
úspešné príklady z  praxe. Po-

stavená je na verejno-súkrom-
nom partnerstve, čo umožní ak-
tívnu diskusiu medzi verejným, 

súkromným a  tretím sektorom 
o  príležitostiach a  odstraňo-
vaní bariér v prechode na OH 
a  informovanie hráčov na trhu 
o najnovších zmenách v súvisia-
cej legislatíve. Zároveň považuje 
za kľúčové budovať sieť aktérov 
v OH, vyhľadávať a podporovať 
obchodné a  vedeckovýskumné 
partnerstvá, ktoré fungujú na 
obehových princípoch, a  pod-
porovať výmenu skúseností 
a vedomostí na národnej, ako aj 
medzinárodnej úrovni.

Zapája podnikateľský sektor 
do diskusie
Diskusia o OH na Slovensku už 
intenzívne prebieha so zástup-
cami podnikateľského sektora 
a  vedeckovýskumnej obce. Po 
prvom spoločnom seminá-
ri s  Holland Circular Hotspot 
v novembri 2018, v čase, keď sa 
Circular Slovakia ešte len for-
movalo, sa opäť otvorila príle-
žitosť vzájomne sa inšpirovať. 
Seminár Obehové Slovensko 
– budovanie platformy posky-
tol 27. februára priestor pre 40 
predstaviteľov �riem a  ďalších 
významných aktérov v  OH. 
Účastníci mali možnosť inter- 
aktívnou formou participovať 
na budovaní obsahovej stránky 
platformy. Dostali aj priestor 
na vyjadrenie svojich očakávaní 
a potrieb a preukázanie toho, čo 

môžu sami ponúknuť pri pre-
chode na zelenšie OH na Slo-
vensku.
Zakladajúcimi partnermi plat- 
formy sú Ministerstvo život-
ného prostredia SR (MŽP SR), 
Veľvyslanectvo Holandského 
kráľovstva, Slovak Business 
Agency (SBA), Inštitút cirku-
lárnej ekonomiky (INCIEN), 
Slovenská agentúra životného 
prostredia (SAŽP), Pricewa-
terhouseCoopers Slovensko 
(PwC) a  Holandská obchodná 
komora. 

OH je viac než len recyklácia
Ide o  nový model myslenia 
a udržateľnej výroby a spotreby, 
ktorý je alternatívou k  tradič-
nej lineárnej ekonomike (vy-
ťaž-vyrob-použi-vyhoď). Cie-
ľom obehového hospodárstva 
je zachovať hodnotu výrobkov 

a  materiálov čo najdlhšie, od-
pad považuje za zdroj, ktorý 
vraciame späť do obehu, čím 
vzniká uzavretý cyklus materi-
álov, produktov a komponentov. 
Produkty a služby sú navrhnuté 
tak, aby umožnili zdieľanie, opä-
tovné používanie, opraviteľnosť 
a recyklovateľnosť.

Viac informácií o  platforme 
získate prostredníctvom mailu 
na circularslovakia@gmail.com 
alebo na tel. čísle: 0915 066 771.
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