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ÚVOD  

Protikladom lineárneho modelu ekonomiky, ktorý v súčasnosti prevláda v našom 

hospodárstve je cirkulárna ekonomika (obehové hospodárstvo). Cieľom obehového 

hospodárstva je zachovať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie, aby sa 

minimalizoval odpad a využívanie nových zdrojov. V prípade, že určitý výrobok 

dosiahne koniec svojho životného cyklu, zdroje sa z hospodárstva nevyradia, ale 

opätovne sa použijú na vytváranie novej hodnoty. Prioritou v cirkulárnom systéme sú 

produkty s dlhou životnosťou využívané dlhodobo. Výsledkom je eliminácia odpadu, 

ktorý sa už nedá využiť. Zmena modelu z lineárneho na cirkulárny však nie je možná 

bez  spolupráce všetkých oblastí spoločnosti, od spotrebiteľov, dizajnérov 

a materiálových expertov, cez firmy, investorov, až po akademikov a politikov.  

Keďže nás táto problematika zaujala a nie sme ľahostajní k stavu nášho životného 

prostredia, chceli sme touto prácou prispieť k zvýšeniu povedomia študentov a mladých 

ľudí o téme obehového hospodárstva, do ktorého sa máme všetci možnosť zapojiť. 

Spoluprácou dvoch študentiek Gabriely Haringovej a Vanessy Gondášovej vznikla 

v 2.ročníku štúdia stredoškolská odborná aktivita, s ktorou sme obsadili v krajskom kole 

stredoškolskej odbornej činnosti 2. miesto, a ktorú neskôr podrobnejšie rozpracovali 

a obohatili autor práce s odbornou pomocou školiteľky a konzultanta. Cieľom tejto 

práce je priblížiť pojem a model cirkulárnej ekonomiky, poukázať na možnosti 

recyklácie a upcyklácie, ktoré znižujú množstvo odpadu zvyčajne končiaceho na 

skládkach po celom svete.  

Prvá kapitola približuje a vysvetľuje pojem cirkulárna ekonomika, a to nielen 

textom, ale i obrázkami, a zároveň ju porovnávame s pojmom lineárna ekonomika. 

V druhej a tretej kapitole sme poukázali na niektoré krajiny, ktoré sa postupne snažia 

o cirkulárnu ekonomiku. Súčasťou stredoškolskej odbornej činnosti bola i praktická 

časť, cieľom ktorej bolo zhotoviť hračku z odpadového textilu a obdarovať ňou deti 

v materskej škole.  

Prostredníctvom krátkeho anonymného dotazníka sme sa snažili zistiť, či ľudia 

poznajú vyššie spomenutý pojem upcyklácia a zároveň,  ako sa zapájajú do systému 

obehového hospodárstva.  
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

1.1 Cirkulárna ekonomika 

Pre lepšie pochopenie tejto problematiky začneme tým, ako to vyzerá 

v súčasnosti. Dnes ešte v drvivej väčšine fungujeme na princípoch lineárnej ekonomiky. 

To znamená, že niečo krvopotne vyťažíme, niečo z toho drahými technológiami 

a množstvom práce vyrobíme, následne to niečo rýchlo použijeme (spotrebujeme) 

a potom to vyhodíme. 

Keďže sa na produkt v celom jeho životnom cykle od dizajnu, cez výrobu až po 

spotrebu využije veľmi veľa vzácnych prírodných i ľudských zdrojov a energií, je 

škoda, že výrobky potom len tak vyhodíme. Často je odpad, ktorý vyprodukujeme 

toxický a predstavuje veľkú záťaž pre naše životné prostredie. V tom lepšom prípade 

výrobok zrecyklujeme, ale to stále nestačí. Recyklácia je energeticky náročný proces 

a nie vždy je možné produkt skutočne zrecyklovať. Niekedy ide skôr o tzv. 

„downcykláciu“ – to znamená, že rovnaký výrobok už vyrobiť nedokážeme, lebo 

materiál recykláciou stráca pôvodné vlastnosti. 

Obrázok č.1: Lineárny model ekonomiky 

Príklad (ne)fungovania lineárnej ekonomiky – kúpime si nový telefón, 

používame ho 1 – 2 roky a potom ho vyhodíme a kúpime si nový telefón. 

Existuje však model, v ktorom takémuto plytvaniu zdrojov a neekologickému 

správaniu nedochádza. Je to model tzv. cirkulárnej (obehovej) ekonomiky.  
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Cirkulárna ekonomika je taký systém, kedy už pri vytváraní dizajnu produktu 

máme na zreteli celý jeho „životný“ cyklus tak, aby bol čo najviac bezodpadový, čo 

najdlhší a uzavretý. To znamená, že pri výrobe produktov spotrebovávame menej 

primárnych zdrojov, menej energií a využívame trvalo-udržateľné a obnoviteľné zdroje 

a materiály. Jednotlivé komponenty výrobku tvoríme tak, aby boli znova použiteľné, 

opraviteľné, upraviteľné, a len  v nevyhnutnom prípade recyklovateľné alebo biologicky 

rozložiteľné. 

Jednoduchšie povedané – redukujeme spotrebu prírodných zdrojov, výrobky 

znova použijeme, opravujeme prípadne recyklujeme.  

1.2 O čom je cirkulárna ekonomika 

Cirkulárna ekonomika alebo obehové hospodárstvo je pojem, ktorý sa 

v súčasnosti v krajinách EÚ skloňuje pomerne často. 

V súčasnosti je naša ekonomika postavená na tzv. lineárnom modeli: „vyťaž – 

vyrob – zahoď“. To znamená, že prvotné suroviny, ktoré náročným spôsobom 

získavame z prírody a na ich obnovu budeme potrebovať desiatky až stovky rokov, po 

ich použití jednoducho zahodíme na jednu kopu, kde sa budú rozkladať ďalších 

niekoľko stoviek až tisíc rokov.  

Na rozdiel od lineárnej, cirkulárna ekonomika funguje v uzavretých kruhoch: 

biologickom a technologickom. V rámci týchto kruhov sa pohybujú materiály – odpad 

neexistuje, lebo cirkulárna ekonomika vníma odpad ako zdroj. Lebo on ním naozaj je: 

textil ako zdroj napr. pre stavebný materiál, potravinový odpad ako zdroj pre 

papierenský priemysel, bioodpady ako zdroj pre poľnohospodárstvo.  

Táto systémová zmena nie je pre ľudí voľbou, ale povinnosťou. Vyžaduje si 

spoluprácu všetkých oblastí spoločnosti: od spotrebiteľov, dizajnérov a materiálových 

expertov, cez vývojárov, firmy, investorov, až po tretí sektor, akademikov a politikov. 

Pokiaľ však štáty na celom svete nebudú zavádzať pravidlo „znečisťovateľ platí“ 

a ekonomicky zvýhodňovať ekologické podnikanie, prechod firiem a ich zákazníkov na 

zelený mood bude stále viac-menej iba vecou osobného presvedčenia.  
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Obrázok č.2: Cirkulárny model ekonomiky  

 

1.3 Dizajn je dôležitý 

Materiáloví experti, inžinieri a dizajnéri hrajú v rámci prechodu na cirkulárne 

hospodárstvo dôležitú úlohu. Inteligentná voľba materiálov, rozumný dizajn a vhodné 

výrobné procesy výrazne redukujú negatívne vplyvy na životné prostredie, 

predchádzajú tvorbe odpadu a zároveň šetria prírodné zdroje. Produkty sú vnímané 

a navrhované ako dočasné úložiská surovín, materiálové banky. Jednoduchá demontáž 

umožňujúca rýchle spracovanie je teda kľúčová. Prioritou v cirkulárnom systéme je 

dizajn produktov s dlhou životnosťou, respektíve optimalizácia životnosti produktov. 

Medzi základné dizajnérske prístupy pre cirkulárne hospodárstvo patrí: 

1. Dizajn pre dlhú životnosť sa vyznačuje nadčasovým dizajnom i zárukou 

opakovaného používania bez straty výkonu, odolnosti a spoľahlivosti.  

2. Dizajn pre opätovné použitie  

 produktov: použitie výrobných materiálov, ktoré je možné opraviť 

a zrenovovať 

 komponentov: modulárny dizajn, dobrá dostupnosť a štandardizovanie 

náhradných dielov 

 materiálov: použitie čo najmenej druhov materiálov – preferencia 

recyklovateľných a upcyklovateľných  
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1.4 Zodpovední spotrebitelia 

Udržateľnosť je zábavná – používať v každodennom živote veci, ktoré majú 

dlhú životnosť je kľúčom k spokojnosti zákazníkov. Ak budeme vyvíjať dostatočný 

spotrebiteľský tlak, preferovať produkty, ktoré dlhšie vydržia pred vecami na jedno 

použitie poctivo ich odovzdávať na recykláciu, prípadne ich upcyklovať, aj biznis sektor 

nás bude nasledovať. Jednoducho preto, lebo nechce stratiť zákazníkov.   

Jedným z najväčších ekologických problémov súčasnosti je nekontrolovateľná 

tvorba odpadu (častokrát toxického) a s tým spojený nelegálny vývoz i neefektívne 

nakladanie. Zodpovednosť za likvidáciu nechcených výrobkov nemajú ani producenti, 

ani spotrebitelia, a preto je ich bežnou konečnou stanicou skládka, spaľovňa  i voľná 

príroda, kde je ich ďalšie účinné zhodnotenie nemožné. Takýmto prístupom sa priamo 

oberáme o hodnotné druhotné suroviny a zároveň aj o primárne, ktorých ťažba by sa 

znížila. 

Firmy sú jedným z najdôležitejších aktérov pri zavádzaní cirkulárnej 

ekonomiky. Vo firemnom svete môžeme už teraz vidieť rôzne „cirkulárne prístupy“ 

aplikované kvôli znižovaniu nákladov, nedostatku a vysokej cene nerastných surovín, či 

tlaku zákazníkov, ktorí chcú kupovať environmentálne výhodnejšie výrobky. 

V rámci cirkulárnej ekonomiky je dôležitejšia spolupráca ako konkurencia. 

Spoločne firmy dokážu vytvoriť produkt a služby, ktoré budú zákazníkom prinášať 

lepšie podmienky pre život. Firmy z toho budú mať zisk, ktorý je udržateľnejší ako 

v prípade lineárnej ekonomiky. Udržateľný biznis znamená aj udržanie pracovných 

miest, podporu lokálnej ekonomiky a úrovne HDP. 
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2 SLOVENSKO A CIRKULÁRNA EKONOMIKA 

2.1 Je Slovensko pripravené na prechod na cirkulárnu ekonomiku? 

Rovnako ako aj iné členské krajiny, tak aj Slovensko sa bude musieť pripraviť 

na zmeny nielen v odpadovom hospodárstve, ale aj na zmeny v oblasti ekonomiky, 

financií a daní. Balíček obehového hospodárstva v súčasnosti je iba návrhom opatrení, 

ktoré by mali byť zakomponované do smerníc EÚ a implementované do lokálnych 

legislatív jednotlivých krajín.  

Slovensko je jedna z mála krajín EÚ, ktorá na naštartovanie obehového 

hospodárstva musí ešte ako prvý krok vyriešiť otázky vysokého podielu skládkových 

odpadov, zamerať sa na predchádzanie vzniku odpadov a na triedenie a vyššiu mieru 

recyklácie v pomere so skládkovaním a zhodnocovaním odpadov. 

Podstatou zisku súčasného systému „zober-vyrob-zahoď“ je predovšetkým 

vysoká spotreba neobnoviteľných surovín, čo logicky nemôže fungovať dlhodobo. 

Keď k tomu pridáme iné negatívne faktory ako využívanie lacnej pracovnej sily 

z rozvojových krajín, populačnú expozíciu, konzum a devastujúci vplyv človeka na 

životné prostredie, terajší systém môžeme oprávnene považovať za neudržateľný. 

Lineárna ekonomika je podľa INCIEN neudržateľná z ekonomického, 

ekologického aj sociálneho hľadiska. Cirkulárny model naopak zaistí 

konkurencieschopnosť krajín, ich stabilný ekonomický rast a zdravé životné prostredie. 

Výnos v obehovej ekonomike je založený na efektívnom využívaní prírodných 

zdrojov dosiahnutom účinným zhodnocovaním použitých materiálov, produktov 

a komponentov. 

2.2 Objavili sa prvé lastovičky 

Zavedenie obehového hospodárstva si vyžaduje spoluprácu spotrebiteľov, 

dizajnérov a materiálových expertov, vývojárov, firmy a investorov, ako aj tretí sektor, 

akademikov a politikov. 

Niektorí jednotlivci, firmy, neziskové organizácie, obce a ministerstvá už začali 

proces zmeny nastavenia a vnímania systému. 

Niektoré mimovládne organizácie sa vyjadrili, že „Environmentálne povedomie 

občanov nie je dostatočné a pojem cirkulárna ekonomika/obehové hospodárstvo je pre 
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väčšinu z nich stále veľkou neznámou.“ Aj toto konštatovanie nás motivovalo 

k spracovaniu tejto práce. 

Veľmi zaujímavo to poňala firma SK-Tex, ktorá sa snaží zmierňovať dopady 

textilného priemyslu na životné prostredie. Firma spracováva odpadový textil a vyrába z 

neho izolácie na budovy, matrace, výplne do gaučov alebo iné produkty. Z celkovej 

produkcie textilného odpadu dokáže momentálne zrecyklovať 5 - 6 %! SK-Tex, ktorá 

ročne navráti do obehu približne 4 500 ton textilného odpadu a premení ho na rôzne 

druhy izolácií, vlákien, či trhanín vhodných pre automobilový, nábytkársky a stavebný 

priemysel. 

Skvelým príkladom je aj firma NOSENE, ktorá recykluje oblečenie - jednak 

predáva secondhand oblečenie alebo vracia život oblečeniu v podobe upcyklácie. Za 

svoj prínos v oblasti zmierňovania dopadu textilného priemyslu na životné prostredie 

firma získala dokonca ocenenie Via Bona 2018 v kategórii Zelená firma od Nadácie 

Pontis.  
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3 ZAHRANIČIE CIRKULÁRNA EKONOMIKA  

3.1 Amsterdam  

Amsterdam má vypracovanú Stratégiu pre obehové hospodárstvo (tzv. Circular 

Amsterdam) na roky 2020 – 2025, ktorej cieľom je okrem iného do roku 2030 znížiť 

využívanie nových surovín o  polovicu a  do roku 2050 sa stať plne cirkulárnym 

mestom. Tento dokument predstavuje rámec inovačných procesov v meste. Navrhované 

projekty tvoria navzájom silný základ nielen pre zvyšovanie znalostí v obehovom 

hospodárstve, ale aj pre to, čo tento prechod vyžaduje. Amsterdam postupne zavádza 

niektoré opatrenia s  heslom „We are learning by doing!“ 

3.2 Ľubľana 

Ľubľana je tzv. prvé „zero waste“ mesto v Európe. Pred 15 rokmi bolo jedným 

z najväčších znečisťovateľov, obyvatelia produkovali vysoké množstvo 

nerecyklovaného odpadu, ktorý putoval na skládky. Dnes tam odchádza menej než 5 % 

vyprodukovaného odpadu a recykluje sa 68 % odpadov. 

Ľubľana sa zaviazala -  do roku 2025 zvýšiť triedený zber na 78 %, do roku 

2035 na 80 %; znížiť celkovú ročnú produkciu odpadu na 280 kg na obyvateľa; do roku 

2025 znížiť ročný zmesový odpad na 60 kg a na 50 kg do roku 2035. 

3.3 Viedeň  

Významným míľnikom bol zákon o odpadoch z roku 2004, ktorý zakázal 

skládkovanie. V Rakúsku tak nasledovalo hľadanie alternatív. Cieľom sa stali zvýšená 

miera recyklácie a energetické zhodnocovanie zmesového odpadu. 

V environmentálnej politike mesta Viedeň je opätovné použitie a  predchádzanie 

vzniku odpadu vysokou prioritou. Preto sa tovar na opakované použitie zhromažďuje 

osobitne a  následne sa predáva vo vlastnom sklade.  
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4 PRAKTICKÁ ČASŤ I. 

Macko mojkáčik 

Praktická aktivita bola rozplánovaná na niekoľko častí a to: plánovanie, 

rozdelenie prác do jednotlivých etáp, všetky etapy praktickej časti sme sa snažili 

zdokumentovať. 

Prvá etapa bola vyhlásenie zberu nepotrebného textilného odpadu, organizácia 

tohto zberu, vyhodnotenie akcie a sumarizácia. Táto aktivita oslovila najmä viaceré 

žiačky z prvých ročníkov. 

Druhá etapa bola fyzicky náročnejšia išlo o triedenie samotného materiálu. 

Textil bolo potrebné rozdeliť podľa kvality, veľkosti použiteľnosti a v neposlednej 

miere textilný materiál vybratý na použitie bolo nutné vyprať, vyžehliť, prípadne inak 

upraviť aby bol hygienicky nezávadný a využiteľný.  

Tretia etapa zahŕňala činnosti ako strihanie, šitie sedenie pri šijacom stroji, 

uzlovanie. Ďalšie praktické činnosti ktoré napĺňali voľný čas. Túto etapu teda vystihuje 

slovíčko „kreativita“.  

Štvrtá etapa – podľa nášho názoru tá najkrajšia. Vyrobených macíkov 

mojkáčikov sme odovzdali najmladším deťom v Materskej škole Na Starej tehelni 

v Banskej Bystrici. Nakoľko spoločenská situácia a epidemiologické opatrenia 

v mesiaci február 2022 nepovoľovali vstup cudzím osobám do školského zariadenia, 

túto etapu nám sprostredkovali pani učiteľky v oddelení najmladších detí. Fotografiu 

z odovzdávania macíkov deťom nám pani učiteľky zhotovili, ale zákonní zástupcovia 

detí nám neudelili povolenie použiť fotografiu pre účely tejto práce. 
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5 PRAKTICKÁ ČASŤ II. 

5.1 Vyhodnotenie krátkeho dotazníka  

V dňoch 5.1. – 7.1. 2022 sme uskutočnili prieskum, prostredníctvom dotazníka, 

z ktorého odpovedí sme chceli zistiť, či a ako ľudia recyklujú odpad, či vedia, čo je 

upcyklácia, či niečo upcyklujú.  

Na otázky v dotazníku nám odpovedalo 34 respondentov, ich odpovede sú 

využité výlučne na vyhodnotenie a zistenie ako sú ľudia oboznámení s touto 

problematikou. Odpovede nám poskytlo 17 mužov a 17 žien. 

Veková hranica bola nasledovná – najväčší počet odpovedí bol od respondentov 

vo veku medzi 19 – 30 rokov (47,1%), o niečo menej medzi 31 – 60 rokov (36,3%), 

ostatné odpovede prišli od respondentov vo veku od 15 do 18 rokov (17,6%). 

Na tretiu otázku „Recyklujete doma odpad?“ sme získali nasledovné odpovede: 

91,2% opýtaných doma recykluje odpad. 8,8 % opýtaných doma odpad nerecyklujú. 

 

Graf 1 otázka č.3 – Recyklujete doma odpad? 

 

 Ak respondenti odpovedali na predchádzajúcu otázku „ÁNO“, dostali otázku 

Čo recyklujú? Na túto otázku odpovedalo 31 opýtaných. 

Zistenia poukázali na to, že plasty recykluj 31 opýtaných,  papier a sklo zhodne 

28 opýtaných, kovy 20 opýtaných, nebezpečný odpad 11 opýtaných a štyria respondenti 

recyklujú iné (textil, elektroodpad, bioodpad).  
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 Na otázku či sa naši respondenti stretli s pojmom upcyklácia sme dostali 8 

odpovedí „ÁNO“ a až 26 opýtaných nerozumie pojmu upcyklácia. 

 

Graf  2 otázka č. 4 – Stretli ste sa niekedy s pojmom upcyklácia? 

 

 Kladné odpovede sme dostali od žien, ktoré nám popísali čo v domácnosti 

upcyklujú alebo ako využívajú upcykláciu.  

 Najčastejšie upcyklujú textil – prešívanie starého oblečenia, staré oblečenie 

využité na handru, rôzne vrecká ušité z textilu, prvky odpadu využité na dekorácie do 

domov a tiež aj stará podlaha z obývačky použitá na strop v garáži. 

 Na základe zistení z krátkeho dotazníka môžeme konštatovať, že o recyklácii už 

ľudia majú pomerne dostatočné množstvo vedomostí, aj keď stále sa nájde malé 

percento tých, ktorí nerecyklujú. Upcyklácia je medzi ľuďmi pomerne neznámy pojem. 
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6 ZÁVER 

Dennodenne vytvárame veľké množstvo odpadu. Obrovské množstvá ton 

nepotrebného textilu, nábytku, rozbitého skla, kovového šrotu a iných materiálov. 

Miliardy ton nespotrebovaných potravín, ovocia, či zeleniny... Tiež si občas všímaš 

koľko odpadu vygeneruješ za deň? Nie? Mal by si! Už len preto, aby sme tak veľmi 

neničili naše životné prostredie.  

V súčasnosti už existujú spôsoby obehového hospodárstva ako tieto nepotrebné veci 

recyklovať alebo upcyklovať.    

Recyklácia spracováva materiály ako plast, kov, papier, drevo a sklo, rozloží ich 

a vytvorí nový predmet, pomôcku, často nižšej kvality. Kým pri recyklácii ide 

o druhotné spracovanie použitých vecí a materiálov, upcyklácia dokáže vrátiť použitým 

veciam novú tvár, celkom zmeniť ich charakter, urobiť z nepotrebného odpadu opäť 

plnohodnotný predmet. Technicky sú tieto dve činnosti veľmi podobné. Spoločným 

znakom týchto dvoch činností je aj skutočnosť, že znižujú množstvo odpadu, ktorý 

zvyčajne končí na skládkach po celom svete, znižujú potrebu výroby nových 

predmetov a vecí. Čím sa šetrí naša príroda i ovzdušie. Upcyklácia je navyše šetrný, 

zábavný a jeho výsledky sú originálne. Je to nielen ekologické, ale aj lacnejšie.  

V našej záverečnej práci sme sa pokúsili priblížiť problematiku cirkulárnej 

ekonomiky, poukázali sme na možnosti a spôsoby, ktorými dokážeme pri troche dobrej 

vôle zachovať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie, aby sa minimalizoval odpad 

a využívanie nových materiálov.  

Z krátkeho jednoduchého dotazníka sme sa dozvedeli, že opýtaní respondenti  

v súčasnosti v domácnostiach viac recyklujú ako upcyklujú. Potešujúce zistenia však 

boli, že aj keď opýtaní respondenti nepoznajú pojem upcyklácia, túto činnosť 

v domácnosti aj uplatňujú a starým nepotrebným predmetom  a veciam dávajú druhú 

šancu a nové využitie.  

Veríme, že sme našou záverečnou prácou prispeli aspoň malou troškou k šíreniu 

dobrej myšlienky o tom, ako je možné šetriť prírodné zdroje, ktoré sú obmedzené, 

eliminovať odpad a tým chrániť naše životné prostredie. Veď napokon upcyklácia nie je 

žiadna novinka. Naši predkovia sa s upcyklačnými zásadami stretávali denne.  
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