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Informačná platforma
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Platforma o informáciách 
podporujúcich prechod na 

zelené hospodárstvo, o firmách 
a ich zelených riešeniach

Adaptácia na zmenu klímy
Obmedzovanie vplyvov horúčav
Obmedzovanie vplyvov zvýšenej intenzity zrážok
Adaptácia stavieb na zmenu klímy
Efektívna ochrana a využívanie vodných zdrojov
Hospodárenie s dažďovou vodou
Predchádzanie vzniku sucha a zmierňovanie 
účinkov sucha

Obehové hospodárstvo a udržateľné 
využívanie zdrojov
Kvalita ovzdušia, technológie na ochranu ovzdušia
Predchádzanie, resp. minimalizácia vzniku odpadov
Recyklácia a opätovné využívanie odpadov
Efektívne nakladanie s vodami, recyklácia vody
Optimalizácia spotreby surovín

Udržateľná doprava
Doprava v mestách (protihlukové opatrenia, 
riešenie parkovísk, elektromobily, cyklodoprava)
Dopravná infraštruktúra (cyklotrasy, parkoviská, 
protihlukové opatrenia, nabíjacie stanice, 
stanice LPG, trasy pre chodcov)
Dopravné prostriedky (elektromobily, hybridy, 
technologické riešenia – filtre)

Energetická efektívnosť
Kúrenie a chladenie
Inteligentné osvetlenie
Energia z obnoviteľných zdrojov

Zelené budovy a bývanie
Energeticky efektívne budovy
Nízkoenergetické pasívne domy
Monitorovacie systémy (merače)
Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami 
(domáce ČOV)
Stavebný materiál (drevodomy, kombinované 
materiály)
Kompostovanie
Osvetlenie
Zadržiavanie vody (retenčné plochy, vegetačné 
strechy, zelené plochy)
Používanie environmentálne vhodných produktov
Znižovanie hlukovej záťaže
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Informačná platforma, koordinovaná SAŽP a MŽP SR za účelom 
prezentácie aktivít a súvisiacich informácií v oblasti prechodu 
na zelené hospodárstvo, je súčasťou aktivít v rámci platformy 
„Transition to the Green Economy (http://www.t2ge.eu). 

Platforma poskytuje priestor pre on-line prezentáciu 
environmentálne vhodných riešení a propagáciu firiem, ktoré 
tieto riešenia ponúkajú ako aj realizujú, na výmenu informácií a 
získavanie znalostí v oblasti zeleného hospodárstva.

infOrmačná PlatfOrma  
zelené hOsPOdárstvO



Priestor na bezplatnú prezentáciu firiem a ich riešení 
zatriedených podľa jednotlivých oblastí.

Prezentáciu firiem a ich riešení

Priestor na získanie základných informácii, 
aktualít a zaujímavosti týkajúcich sa zeleného 
hospodárstva, nástrojov na podporu.

Informácie o zelenom hospodárstve

Priestor na výmenu informácií, skúseností  
a na využitie zelených riešení v praxi.

Inšpiráciu pre zelené podnikanie

Firmy, ktoré ponúkajú a využívajú zelené riešenia a 
podnikajú v súlade s potrebami životného prostredia.

Kto sa môže pridať?

Vyplnením jednoduchého dotazníka na stránke platformy. 
http://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/subjekt

Vyplňte a uložte základné údaje 
o Vašej firme. Nezabudnite na 
stručný popis činnosti a logo 
firmy. 

Ako pridať firmu?

Riešenia môžete pridávať 
neobmedzene. Stručne opíšte 
riešenie, jeho environmentálny 
a ekonomický prínos. Pripojte 
fotografie.

Ako pridať riešenia?

AKO sA PrIdAť?

Základné informácie o zelenom 
hospodárstve 

Informácie o možnostiach financovania 
zeleného podnikania

AKé InfOrmácIE 
ZísKAtE?

Zadané informácie budú overené tímom Informačnej 
platformy zelené hospodárstvo a zverejnené.

Overenie poskytnutých informácií

ČO POnÚKA PLAtfOrmA 
ZELEné HOsPOdárstVO?

Prezentácia firiem a ich zelených riešení, produktov 
a služieb v oblastiach ako adaptácia na zmenu klímy, 
obehové hospodárstvo a udržateľné využívanie 
zdrojov, udržateľná doprava, energetická efektívnosť 
a zelené budovy a bývanie.

Informácie o firmách a ich riešeniach

Rýchle zorientovanie v problematike zeleného 
hospodárstva a ďalších iniciatívach, konceptoch a 
témach ako sú napr. zelené pracovné miesta, veda, 
výskum, inovácie či systémy environmentálneho 
manažérstva.

Prehľad vhodných spôsobov financovania zeleného 
podnikania podľa zvolených oblastí vrátane 
aktuálnych výziev.


