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VZDÁME SA KOMFORTU?
V

ianoce sú konzumnými sviatkami. Možno ich človek od človeka vníma rozdielne, no celosvetovo
sú najmä o darčekoch, stromčekoch,
a t a k a j o o b a l o c h a p l a s to c h .
Nezabúdajme ani na kopy jedla,
často nespotrebovaného a vyhodeného. Aj preto sme si v redakcii
Financial Report povedali, že pod
vianočný stromček (nie plastový) by
sme si tento rok mohli dať zmenu.
Zmenu v prístupe ku klimatickým
otázkam, ktoré nemusia byť len globálne, celosvetové. Ale mnoho je takých, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú, dokonca viac, ako si myslíme.

To, že sme si zvykli míňať a životným
trendom je hyperkonzum, prináša
nielen obrovský komfort, ale aj množstvo odpadu. Priemerný supermarket
v USA ponúka asi 50-tisíc výrobkov,
vo Veľkej Británii sa vyhadzujú milióny ton potravín ročne. Priemerná
životnosť mobilných telefónov je
niečo vyše roka, počítače a autá vydržia o pár rokov dlhšie. Ročne spotrebujeme až 62 miliónov ton odevov.
Do roku 2050 sa má populácia Zeme
vyšplhať na 9 miliárd, čo bude mať
neúprosný dosah na spotrebu – oblečenia, potravín, elektroniky.
Klimatická zmena je prirodzená
a nevieme ju zastaviť. Vieme ju však
spomaliť, čo by znamenalo, že ju dostaneme späť do normálnych koľají.
Tak, aby neohrozovala život na Zemi.

Foto: Tomáš Griger

Najväčší vplyv na ňu, samozrejme,
majú emisie skleníkových plynov. Tie
vznikajú pri ľudskej činnosti. Či už
pri automobilovom priemysle, leteckej doprave, módnom priemysle, ale
aj v poľnohospodárstve, pri spaľovaní palív, alebo na skládkach odpadu.
Klimatická zmena však nie je len
problémom popredných krajín a ich
vládnych predstaviteľov. Nestačí vynaložiť ani vyše 500 miliárd ročne
na ochranu životného prostredia
a zmenu klímy, čo je koniec koncov
len štvrtina z potrebnej sumy. Je to
problém nás všetkých. Pokiaľ bude
z našej strany dopyt, firmy budú vyrábať. Je to zákon biznisu a nedá sa
očakávať, že by sa tak rýchlo zmenil.
Zmeniť sa môže náš prístup.
Môžeme začať každý od seba a prispieť svojou troškou. No bude to

nesmierne náročné, pretože ako sa
naučíme separovať, recyklovať, vyrábať menej odpadu či neplytvať
potravinami, keď doteraz mnohí
z nás nemajú problém odhodiť plastovú fľašu kdekoľvek v prírode? Ako
sa naučíme „zdieľať“ svoje auto pre
suseda, kamaráta, alebo ho dokonca
pri ceste do práce vymeniť za bicykel
či kolobežku, keď je každý zvyknutý na svoj komfort? Ako sa vzdáme
bezhlavého nakupovania najnovších
módnych kúskov, keď obchodné
domy praskajú vo švíkoch? Ako sa
naučíme šetriť vodou, ktorej je už
teraz pri dlhotrvajúcich suchách nedostatok, keď teraz pitnou vodou aj
splachujeme?
Ak chceme s klimatickou zmenou
naozaj niečo spraviť, skôr či neskôr
sa budeme musieť vzdať nášho konzumného spôsobu myslenia. No bez
ekonomických, vládnych opatrení
krajín to zrejme nedokážeme. Už
sme si príliš zvykli. Svet potrebuje
lídra, ktorý začne a ostatní ho budú
nasledovať.
Za redakciu magazínu Financial
Report prajem príjemné čítanie posledného vydania Financial Report
v tomto roku a želám vám príjemné
prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2020.
Peter Petráš
editor magazínu Financial Report
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FINANČNÉ AKTUALITY
Autor: Redakcia Financial Report

Slovák si mesačne ušetrí v priemere 111 eur
Podľa prieskumu, ktorý pri príležitosti Svetového dňa sporenia pre skupinu Erste zrealizovala spoločnosť IMAS
International, nie sú Slováci v sporení najhorší. Mesačne si dokážeme ušetriť v priemere 111 eur. Oproti ostatným
sledovaným krajinám sme na druhom mieste po Rakúsku s 259 eurami. Tretí Česi si dokážu odložiť bokom mesačne
105 eur. Najhoršie sú na tom v prípade šetrenia Maďari, ktorí si bokom mesačne dokážu odložiť len 65 eur.

Na Slovensku vzniklo tento rok vyše 16-tisíc firiem
Za deväť mesiacov tohto roka sa na Slovensku zaregistrovalo 16 207 nových podnikateľských subjektov, z toho
16 064 spoločností s ručením obmedzeným a 143 akciových spoločností. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode. Ku koncu septembra 2019 podnikalo na Slovensku podľa databáz Bisnode celkovo 285 923
spoločností, z toho bolo 278 426 spoločností s ručením obmedzeným a 7 497 akciových spoločností.

Niektoré zdravé potraviny zlacnejú, poslanci schválili nižšiu DPH
Od začiatku budúceho roka sa zníži daň na vybrané potraviny z 20 % na 10 % a pridajú sa tak k mäsu a mlieku,
ktoré majú zníženú sadzbu DPH už päť rokov. Zníženie DPH zahŕňa najmä zdravé potraviny, ako sú mliečne
výrobky, med, rožky, ovocie a zelenina pestované na Slovensku. Nižšia sadzba dane sa však nebude vzťahovať
na alkoholické nápoje, cukrárenské výrobky, čokoládové aj nečokoládové cukrovinky, aditíva, arómy a výživové
doplnky. Opatrenie bude stáť štátny rozpočet ročne asi 65 miliónov eur.

Slovensko s druhým najrýchlejším rastom cien v EÚ
Na Slovensku sa v septembri 2019 medziročne zvýšili ceny tovarov a služieb o tri percentá. V rámci spotrebného
koša pritom najvýraznejší nárast zaznamenali ceny potravín a nealkoholických nápojov, a to o 4,9 %. V oboch
prípadoch ide o druhý najrýchlejší nárast cien v rámci krajín EÚ. Najvýraznejší nárast cien spomedzi potravín
v septembri zaznamenali vybrané druhy zeleniny, zemiaky a bravčové mäso. Vyplynulo to z údajov Eurostatu,
ktoré spracovala Eva Sadovská, analytička spoločnosti WOOD & Company.

Nezamestnanosť na Slovensku v septembri stúpla
Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu septembra stúpla oproti augustu o 0,07 percentuálneho bodu na 5,04 %. Zvýšila sa po troch mesiacoch svojej stagnácie na úrovni 4,97 %. Medziročne bola miera
nezamestnanosti v minulom mesiaci nižšia o 0,34 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali na konci septembra 138 893 uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s augustom ide o nárast o 1 887 ľudí. Medziročne počet
uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 8 910 osôb.
8
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Minimálne sociálne odvody pre SZČO sa zvýšia
Minimálne sociálne odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od začiatku januára 2020 stúpnu
o 9,78 eura. Ak teda živnostník v súčasnosti platí minimálne poistné 158,11 eura, od januára budúceho roku
bude platiť 167,89 eura mesačne. Minimálne poistné sa zvyšuje z dôvodu, že aj priemerná mzda na Slovensku
podľa Štatistického úradu SR vlani medziročne vzrástla o 6,2 % na 1 013 eur. „Nové minimálne poistné však bude
platiť aj ten živnostník, ktorý v súčasnosti síce neplatí z minima, ale výška poistného, aké v súčasnosti uhrádza,
nedosahuje novo stanovené minimum,“ upozorňuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Banky po zvýšení odvodu dajú štátu o 144 miliónov eur viac
Vláda SR v novembri schválila návrh na zdvojnásobenie bankového odvodu v roku 2020. Bankový odvod by tak vzrástol z 0,2 na 0,4 % zo stanovenej hodnoty. Súčasťou novely zákona je aj predĺženie účinnosti tohto odvodu. Dôvodom
pre zvýšenie bankového odvodu je aj nárast čistého zisku bankového sektora a porovnanie ziskovosti bánk v iných
krajinách Európskej únie. Čistý zisk bankového sektora dosiahol za prvý polrok 2019 hodnotu až 346 miliónov eur
po zdanení. Zvýšenie bankového odvodu z 0,2 % na 0,4 % bude znamenať, že banky v roku 2020 odvedú do štátnych
finančných aktív o 144 miliónov eur viac.

Slovensko je štvrtou najotvorenejšou ekonomikou EÚ
Otvorenosť slovenskej ekonomiky dosiahla v minulom roku 190 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ide o historicky najvyššiu úroveň od vzniku Slovenskej republiky. V aktuálnej analýze na to upozornila analytička WOOD &
Company Eva Sadovská. Spomínaný ukazovateľ vyjadruje podiel súčtu exportu a importu tovarov a služieb na celkovom hrubom domácom produkte krajiny za určité časové obdobie. Hodnota tovarov a služieb, ktoré sa zo Slovenska
vlani vyviezli, sa podieľala na HDP krajiny 96 %. Podiel dovozu bol mierne nižší a z HDP predstavoval 94 %.

Päť týždňov dovolenky aj pre rodičov do 33 rokov
Základná výmera dovolenky sa od roku 2020 navyšuje na 25 dní pre zamestnancov, ktorí ešte nemajú 33 rokov, no
trvalo sa starajú o dieťa. Takýto sociálny benefit je bežný aj v iných členských štátoch EÚ a aj slovenskí zamestnávatelia ho majú často zaužívaný. Ostatné základné výmery dovolenky ostávajú nezmenené. Ministerstvo financií SR vo
svojom stanovisku zdôrazňuje, že to bude mať negatívny vplyv z dôvodu, že pri zvýšenom nároku na rozsah dovolenky
vzniknú zamestnávateľom vyššie výdavky.

Daňový úrad bude môcť pre podlžnosti na daniach zadržať
vodičský preukaz
Tento nový druh daňovej exekúcie zavádza novela daňového poriadku, ktorú v októbri schválil parlament. Od zadržiavania vodičských preukazov pre dlžoby na daniach však budú oslobodení vodiči z povolania. Ministerstvo tvrdí, že
toto opatrenie má mať predovšetkým preventívny charakter. „Dane sú dôležitý fiškálny nástroj politiky štátu, aby však
bolo možné zabezpečiť riadne plnenie všetkých jeho funkcií, je potrebné dôsledné vyžadovanie ich platenia a následné
vymáhanie,“ uvádza Ministerstvo financií SR.
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MANAŽÉRSKE ROŠÁDY
Autor: Ján Beracka

Slovenská sporiteľňa

Foto: Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa má nového člena predstavenstva. Od začiatku októbra sa ním stal
Norbert Hovančák, ktorý bude zodpovedný za oblasť firemného bankovníctva.
„Som hrdý na to, že môžem viesť firemné bankovníctvo Slovenskej sporiteľne. Najväčšia
banka na trhu je v tomto segmente treťou najsilnejšou bankou na trhu a kontinuálne rastie
vďaka kvalitným službám, profesionálnym tímom bankárov a silným dôrazom na digitálne
služby. Spolu s tímom budeme aj naďalej pomáhať firmám a podnikateľom na Slovensku
rásť a meniť ho na modernú krajinu,“ povedal Norbert Hovančák.
Norbert Hovančák spojil svoju profesijnú kariéru so Slovenskou sporiteľňou, v ktorej
pracuje vyše 20 rokov. Počas nich prešiel viacerými pracovnými pozíciami v retaile, firemnom biznise a v oblasti risk manažmentu. Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave,
Prešovskú univerzitu a medziodborové štúdium finančného práva na UPJŠ v Košiciach.

Henkel

Foto: Henkel

Karolina Markiewicz-Kuskowska s účinnosťou k 1. septembru 2019 nahrádza na poste
riaditeľky divízie Beauty Care Retail pre český aj slovenský trh Aleša Malenku, ktorý sa
rozhodol pokračovať vo svojej kariére mimo spoločnosti Henkel.
Do pozície riaditeľky divízie Beauty Care Retail CZ/SK nastupuje po šesťročnom pôsobení v Henkel Polska Sp. z o. o., kde sa zo Senior Group Key Account Managera vypracovala na pozíciu Marketing Director so zodpovednosťou za strategické smerovanie
a budovanie značiek spadajúcich do portfólia divízie Beauty Care. Predtým pracovala 12
rokov pre spoločnosť Colgate Palmolive, z ktorej v roku 2013 odišla ako Group Product
Manager pre centrálnu Európu.
Karolina-Markiewicz-Kuskowska vyštudovala marketing na Univerzite Mikołaja
Kopernika v Torune. Hovorí plynule po anglicky a poľsky, má dve deti a medzi jej záľuby
patrí bicyklovanie, beh a turistika.

Skupiny Slovak Telekom

Foto: Slovak Telekom
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Novým výkonným riaditeľom divízie zákazníckej skúsenosti a transformácie Slovak Telekomu
a T-Mobile Czech Republic sa od 1. októbra 2019 stal Tomáš Ryšavý. V tejto funkcii nahradí
Petra Škodného, ktorý po vzájomnej dohode ku koncu tohto roka odchádza zo spoločnosti.
Táto divízia má na starosti široké portfólio zásadných aktivít: riadenie produktov pre všetky
segmenty zákazníkov, back-office, agendu pokročilej analytiky, ICT i digitálne kanály.
Tomáš Ryšavý pracuje pre spoločnosť už od roku 2002. Začínal ako vedúci popredajných služieb a prešiel cez rôzne manažérske pozície v oblastiach procurementu a logistiky, zákazníckej starostlivosti, riadenia predajných kanálov a bol aj riaditeľom produktu
a segmentu pre rezidenčný trh. Od roku 2016 bol členom najvyššieho vedenia spoločnosti,
najprv na pozícii riaditeľa stratégie a transformácie, začiatkom roka 2019 bol poverený
riadením HR divízie, ktorú úspešne previedol cez náročné obdobie organizačných zmien.
November/December 2019
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Samsung Electronics Czech and Slovak

Foto: Samsung Electronics

Od 1. novembra sa stal novým riaditeľom divízie spotrebnej elektroniky v spoločnosti
Samsung Electronics Czech and Slovak Michal Forejt. Je zodpovedný za predajné a marketingové aktivity divízie, ktorá zastrešuje AV, TV a IT produkty a domáce spotrebiče
v Českej republike a na Slovensku.
„Po viac než siedmich rokoch v Samsungu je pre mňa riadenie oblasti spotrebnej elektroniky profesijnou výzvou. Zároveň je to však príležitosť, ako nájsť viac synergií naprieč
našou firmou. Rád by som dostal inovatívne produkty Samsungu ešte viac do popredia.
Majú veľký potenciál a hrajú nezastupiteľnú úlohu v dnešnom svete technológií,“ uviedol
Michal Forejt. Michal Forejt má takmer 23-ročné skúsenosti v predaji a produktovom
manažmente v oblasti elektroniky. V českom a slovenskom Samsungu pracuje takmer
osem rokov, naposledy ako vedúci tímu produktových manažérov mobilnej divízie. Pred
príchodom do Samsungu pôsobil viac než sedem rokov na rôznych obchodných pozíciách
v Microsofte, okrem iného taktiež ako Area Lead pre región strednej a východnej Európy.
Je absolventom Vysokej školy finanční a správní v odbore ekonomika.

Prvá stavebná sporiteľňa

Foto: Prvá stavebná sporiteľňa

Novým predsedom predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., sa stal Jiří Plíšek.
Rozhodlo o tom dnes valné zhromaždenie banky. Zároveň zvolilo za tretieho člena predstavenstva Volkera Kreuzigera. Prvá stavebná sporiteľňa má tak k dnešnému dňu kompletné vedenie. Jiří Plíšek (50) do vedenia PSS prichádza zo Stavební spořitelny České
spořitelny, a. s., kde pätnásť rokov pôsobil vo funkcii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa a neskôr ako poradca predsedu predstavenstva. Väčšinu svojho profesionálneho života strávil v bankovom sektore vo vedúcich manažérskych pozíciách.
Volker Kreuziger (49), člen predstavenstva PSS, pracoval 15 rokov ako riaditeľ Úseku
práva a compliance vo Schwäbisch Hall Group, ktorá je jedným z akcionárov PSS. Tu zároveň od roku 2013 zastával aj funkciu člena dozornej rady za zamestnancov. Od roku 2014
je tiež členom predstavenstva BSQ Bauspar AG. V predstavenstve PSS aj naďalej zostáva
David Marwan, ktorý na tejto pozícii pôsobí od roku 2014

SAP

Foto: SAP

Doterajší generálny riaditeľ spoločnosti SAP Bill McDermott sa rozhodol nepredĺžiť svoj
kontrakt a odstupuje zo svojej pozície CEO. Na základe dlhodobého plánu nástupníctva
boli do funkcie CEO s okamžitou platnosťou vymenovaní doterajší členovia predstavenstva Jennifer Morganová a Christian Klein. Menovanie schválila dozorná rada SAP SE.
McDermott zostáva do konca roka v poradnej funkcii.
Jeho nástupcovia majú bohaté skúsenosti v odvetví podnikového softvéru. Obaja sú
členmi predstavenstva. Jennifer Morganová nastúpila do SAP v roku 2004 a doteraz pôsobila na pozícii prezidentky Cloud Business Group. Dohliadala napríklad na Qualtrics,
SAP SuccessFactors, SAP Ariba, SAP Fieldglass, SAP Customer Experience a SAP Concur.
Členkou predstavenstva sa stala v roku 2017. Christian Klein začal svoju kariéru v SAP
pred dvoma desaťročiami ako študent. Doteraz pôsobil ako prevádzkový riaditeľ spoločnosti a dohliadal i na vývoj vlajkovej lode produktového portfólia SAP – ERP riešenia
SAP S/4HANA. Predtým pracoval ako finančný riaditeľ pre SAP SuccessFactors a riaditeľ
kontrolingu SAP. Klein sa stal členom predstavenstva v roku 2018.
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SMRTEĽNÝ ZOZNAM

PRE NAŠU PLANÉTU
Autor: Magdaléna Švančarková
Foto: Shutterstock

Naša planéta minimálne posledné desaťročie
vysiela jasné signály, že ľudská činnosť jej
dáva poriadne zabrať. Emisie skleníkových
plynov, obrovské skládky odpadov,
nadmerná ťažba prírodných zdrojov či
plytvanie potravinami narúšajú prirodzené
procesy a spôsobujú napríklad globálne
otepľovanie, výkyvy počasia, prudké búrky,
záplavy, alebo naopak extrémne suchá.

N

ajväčší vplyv na klimatickú zmenu majú, samozrejme, emisie
skleníkových plynov. Tie vznikajú
pri ľudskej činnosti. Či už pri automobilovom priemysle, leteckej
doprave, módnom priemysle, ale aj
v poľnohospodárstve, pri spaľovaní
palív, alebo na skládkach odpadu.
Najhoršie na tom v rámci
Európskej únie je doprava. Podľa štatistík Eurostatu došlo od roku 1990
do 2016 k nárastu emisií z dopravy
a leteckej dopravy o 223 miliónov
ton, čo predstavuje 26-percentný
nárast. Ostatné odvetvia, ako poľnohospodárstvo, domácnosti, obchod,
12

energetický priemysel či spaľovanie
paliva, naopak, zaznamenali pokles
emisií. Najlepšie na tom bol z jednotlivých zdrojov energetický priemysel,
tam došlo od roku 1990 k zvýšeniu
emisií o 483 miliónov ton.
Hyperkonzum – trend
v móde, potravinách,
spotrebnej elektronike
Časopis The Guardian v príspevku od
Johna Vidala – Sedem smrteľných
vecí, ktoré robíme, aby sme zničili
planétu a ľudský život s ňou (2016),
uviedol, že zdrojom znečistenia planéty sú najmä poľnohospodárstvo,

domácnosť, priemysel, doprava
a odpad.
Podľa The Guardian priemerný
supermarket v USA ponúka asi 50-tisíc výrobkov, vo Veľkej Británii sa
vyhadzujú milióny ton potravín ročne, priemerná životnosť telefónov je
niečo vyše roka, počítače a autá vydržia o pár rokov dlhšie. To, že sme
si zvykli míňať a životným trendom
je hyperkonzum, prinieslo množstvo
odpadu, či už v oblečení, potravinách,
alebo elektronike.
S tým však súvisí aj plytvanie prírodnými zdrojmi. Napríklad v módnom priemysle sa na výrobu jedného
November/December 2019
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bavlneného trička minie 2 700 litrov
vody. Kvôli výrobe elektroniky dochádza k nadmernej ťažbe prírodných nerastov. No a, samozrejme,
s tým všetkým súvisia obaly a množstvo odpadu.
Zároveň globálne korporácie dosahujú obrovské rozmery, zamestnávajú
milióny ľudí, určujú trendy, ekonomické smerovanie, ich sila a ekonomický dosah presahujú samotné krajiny.
Preto je ich zodpovednosť za znečistenie kľúčová. To však platí aj opačne,
rovnako veľkú zodpovednosť majú aj
pri zavádzaní nevyhnutných riešení,
ktoré by mali priniesť zmenu.
Ďalším problémom je doprava.
V súčasnosti sú na svete asi 2 miliardy
áut. Sú zodpovedné za emisie skleníkových plynov, a to nielen na cestách,
ale aj keď sa vyrábajú a stavajú sa pre
ne cesty. Poškodzujú prostredie, narúšajú prirodzené koridory zvierat.
Do roku 2050 je predpoklad,
že populácia Zeme dosiahne číslo
viac ako 9 miliárd, čo má dosah na
spotrebu – oblečenia, potravín, áut.
Treba podotknúť aj podstatnú paralelu, na jednej strane je miliarda
ľudí žijúca v chudobe a na druhej
strane také isté množstvo ľudí, ktorí žijú životným štýlom Američana
alebo Európana. To predstavuje obrovský rozdiel vo vplyve na životné
prostredie.
Čo najviac škodí planéte?
Ak by sme uvažovali, čo je pre našu
planétu škodlivé a v podstate do budúcna neudržateľné, aj s ohľadom
na všetky klimatické zmluvy, dohody, udržanie globálneho otepľovania
pod hranicou 1,5 stupňa Celzia, či
predpoklady nárastu obyvateľstva,
vytvorili by sme takýto zoznam doslova smrteľných vecí pre planétu.

Módny priemysel

- výroba jedného bavlneného trička
spotrebuje 2 700 litrov vody
- celková spotreba vody za rok (2015) je 79
miliárd m3
- odpad z módneho priemyslu za rok (2015)
je 92 miliónov ton

Doprava

- nárast emisií skleníkových plynov z dopravy
vrátane medzinárodnej leteckej dopravy (v EÚ)
sa od 1990 do 2016 zvýšil o 223 miliónov ton
(26 percent)
- v doprave vzniká takmer 30 percent všetkých
emisií oxidu uhličitého v EÚ, pričom cestná
doprava sa na nich podieľa 72 percentami

Ťažba ropy

- spôsobuje emisie skleníkových plynov, ničí
ekosystémy v krajinách tretieho sveta
- viacero ropných spoločností čelí obžalobe
pre porušovanie ľudských práv a poškodenie
životného prostredia (napr. Total v Ugande,
Shell v Nigérii a podobne)
- 20 ropných spoločností na svete od roku 1965
vyprodukovalo 35 percent všetkých emisií oxidu
uhličitého a metánu

Plytvanie potravinami

- ročný odpad 1,3 miliardy ton potravín,
pritom 870 miliónov ľudí hladuje
- hodnota odpadu z potravín 990 miliárd
dolárov ročne

Odpad

- v roku 2016 sa na obyvateľa EÚ vyprodukovalo 5 ton odpadu
- množstvo zhodnoteného odpadu (recyklácia, spaľovanie) rastie

Odlesňovanie

- polovica svetových lesov zmizla
- od roku 1978 bolo v Brazílii, Peru, Kolumbii,
Bolívii, Venezuele, Suriname, Gutyane
a Francúzskej Guyane zničených viac ako
750-tisíc štvorcových kilometrov amazonského dažďového pralesa
- masívne narástli plantáže (sójový, palmový
olej), ktoré viedli k odlesňovaniu

Zdroj: Eurostat, World Resources Institute, Euratex, FAO, Priatelia Zeme (FOEI),
Mongabay
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Lacné materiály v módnom
priemysle
Takzvaná rýchla móda, alebo „fast
fashion“, je výrazným trendom modernej doby. Základom je hromadná
výroba, nízke ceny a veľké objemy
predaja. Cieľom je priniesť módu
z prehliadkových mól v krátkom čase
a v lacnej verzii pre široké masy obyvateľstva. Problémom sú lacné materiály a oblečenie prakticky na jedno
použitie.
Podľa Euratex dosiahol módny
priemysel v roku 2017 v Európskej
únii obrat 181 miliárd eur s počtom 176 400 spoločností, ktoré
zamestnávali viac ako 1,7 milióna
ľudí. Hlavnými vývozcami oblečenia
do EÚ sú krajiny s inými environmentálnymi a pracovnými normami
– Čína, Bangladéš, Turecko, India,
Kambodža a Vietnam. No významným vývozcom textilu je aj EÚ, za
rok 2017 vyviezla výrobky v hodnote 48 miliárd eur a stala sa tak po
Číne druhým najväčším vývozcom

na svete. Zároveň EÚ dovážala textilné výrobky v hodnote 117 miliárd eur. Údaje a štatistiky priniesla
správa z januára 2019 od European
Parliamentary Research Service –
Vplyv textilu a odevného priemyslu
na životné prostredie.
Dopyt po textile, prirodzene,
ovplyvní nárast svetovej populácie.
Tá sa podľa správy Global fashion
agendy od Jonasa Edera Hansena
a kolektívu autorov – Pulz módneho
priemyslu (2017), zvýši do roku 2030
na 8,5 miliardy ľudí. Celková spotreba odevov tak porastie zo súčasných
62 na 102 miliónov ton v roku 2030.
Textilný priemysel spotrebuje aj veľa
vody. V roku 2015 to bolo 79 miliárd
kubických metrov, do roku 2030 sa
má zvýšiť na 118 miliárd kubických
metrov za rok. Predpokladá sa nárast
emisií z 1,7 na takmer 2,8 milióna
ton. Takisto sa má zvýšiť množstvo
vyprodukovaného odpadu módnym
priemyslom z 92 na 148 miliónov
ton za rok.

Každú minútu zmizne
les vo veľkosti 27
futbalových ihrísk.

Nárast emisií zaznamenáva
doprava, najviac letecká
Ako uvádza Eurostat, emisie v doprave stále stúpajú. Cestná doprava je
najväčším prispievateľom s takmer
tromi štvrtinami emisií skleníkových plynov súvisiacich s dopravou.
Medzinárodné letectvo zaznamenalo
najväčší nárast za posledné roky, keď
viac ako zdvojnásobilo svoje emisie
skleníkových plynov. Podľa údajov
ATAG (Air transport action group)
vyprodukovali v roku 2018 lety celosvetovo 895 miliónov ton oxidu
uhličitého. Globálny letecký priemysel spôsobuje 2 percentá svetových
emisií oxidu uhličitého. Ročne vyprodukuje doprava v Európe 30 percent všetkých emisií oxidu uhličitého,
pričom cestná doprava má z toho až
72-percentný podiel.
Ropa devastuje prírodu
Mnohé ropné spoločnosti dnes čelia
súdnym sporom. Ich projekty v krajinách tretieho sveta totiž priniesli
devastáciu prírody, ktorá neustále pretrváva. Napríklad v Nigérii je
podľa organizácie Priatelia Zeme
(FOEI) zničená oblasť Ogoniland.
V roku 2011 Program OSN pre životné prostredie (UNEP) vydal environmentálne hodnotenie oblasti
znečistenej ropou. OSN uviedla, že

14
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Odpad z potravín
predstavuje približne
1,3 miliardy ton ročne.

tu hrozia vážne zdravotné riziká vrátane znečistenej pitnej vody. Oblasti
pre poľnohospodárstvo, rybolov sa
stále nevrátili do stavu pred ťažbou
a sú zničené. Problémom pri ťažbe
ropy a následne jej využívania sú pre
planétu aj obrovské množstvá emisií.
Napríklad ropná spoločnosť Saudi
Aramco od roku 1965 vyprodukovala
4,4 percenta svetových emisií oxidu
uhličitého a metánu.
Neúnosné plytvanie
potravinami
V súčasnosti odpad z potravín predstavuje približne 1,3 miliardy ton
ročne a jeho hodnota je 990 miliárd
dolárov. Nehovoriac o počte hladujúcich ľudí. Podľa World resources
institute (WRI) by zníženie plytvania prospelo ekosystémom na celej
planéte, došlo by k zníženiu emisií
skleníkových plynov o 1,5 miliardy

Na výrobu jedného
bavlneného trička sa
spotrebuje 2 700
litrov vody.

ton a potraviny by mohli byť dostupné pre viacerých ľudí na planéte.
OSN vydala celosvetovú výzvu,
ktorej cieľom je znížiť plytvanie potravinami na polovicu do roku 2030.
Podstatné však je, aby sa k tejto
výzve pridali všetci, od pestovateľov, distribútorov či reštauračných
služieb, to znamená všetci, ktorí sa
dostanú do styku s potravinami od
farmy až na tanier.
Odpadu bude stále viac
Komunálny odpad, ktorý ročne vyprodukujeme na našej planéte, je
podľa údajov Svetovej banky 2 miliardy ton. Z toho 33 percent sa
spracováva nie environmentálne
bezpečným spôsobom. Podľa odhadu Svetovej banky by odpad do roku
2050 mal narásť na 3,4 miliardy ton.
A takisto produkcia odpadu na jedného obyvateľa vo vyspelých krajinách
má narásť o 19 percent. V krajinách
s nízkymi príjmami to má byť nárast
až o 40 percent. A tu je namieste
otázka, ako je to možné, že produkcia odpadu bude stále rásť, najmä
v čase súčasných aktivít v oblasti recyklácie, iniciatív za klimatickú zmenu, propagovania zero waste štýlu.
Každú minútu zmizne
16-hektárový les
Lesy na celom svete sú v ohrození.
Nielen vplyvom masívneho odlesňovania, ktoré spôsobuje poľnohospodárstvo, ale aj nelegálnou ťažbou
dreva. Podľa údajov organizácie
WWF (World Wild Life) prichádzame každý rok o vyše 7,5 milióna
hektárov lesov, čo znamená, že každú minútu zmizne les vo veľkosti 27
futbalových ihrísk, približne 16 hektárov. Napríklad v Amazónii sa za
posledných 50 rokov stratilo okolo

17 percent lesa. Pritom lesy nám vo
veľkom pomáhajú pri zmierňovaní
klimatickej zmeny, pohlcujú oxid uhličitý. Preto by ich ochrana mala byť
prioritou.
Čoho by sme sa mohli vzdať?
Na prvom mieste určite bezhlavého
nakupovania najnovších módnych
kúskov oblečenia. Jedným z riešení
rýchlej módy je zmena spotrebiteľského správania. Rôzne iniciatívy,
ako zero waste či takzvané swapy
(výmena oblečenia) alebo upcykling
(výroba nového oblečenia zo starého)
sú v podstate riešeniami, ako nevytvárať odpad. Často je totiž móda záležitosťou aktuálneho vkusu, pritom
dané oblečenie by ešte mohlo poslúžiť niekomu inému.
Takisto môžeme viac recyklovať
a hlavne rozmýšľať nad každým nákupom. Napríklad len také mlieko je
dostupné v mliečnych automatoch,
ďalšie potraviny je možné nakupovať v bezobalových obchodoch, do
obchodov nosiť vlastné (nie igelitové) tašky, plátenné vrecká na nákup
pečiva, zeleniny alebo ovocia, môžeme si čapovať pracie prášky či mydlá.
Možno to je budúcnosť spotrebiteľského správania.
Cesta do práce nemusí byť iba autom. Ak to situácia inak nedovoľuje,
tak aspoň so susedom alebo kolegom.
K dispozícii je však mestská hromadná doprava, ale aj bicykel či dokonca
vlastné nohy, čo je teda podstatne
zdravšie. Mestá už majú k dispozícii
aj projekty zdieľaných bicyklov či
elektrokolobežiek.
A to je v mnohých prípadoch naozaj možné. Z celkového hľadiska
je podstatné vzdať sa konzumného
spôsobu myslenia, a to našej planéte,
zdá sa, môže pomôcť najviac.
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ČO JE VLASTNE

GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE,
PREČO VZNIKÁ A ČO SPÔSOBUJE
Autori: Arian Ali, Magdaléna Švančarková, Jakub Zibura, Dominik Hapl, Peter Petráš
Foto: Shutterstock

Spomeňme si na množstvo snehu, z ktorého
sa ako deti tešili naši starí rodičia, alebo
sa zamyslime nad súčasnou intenzitou
letných búrok, ktoré v našich zemepisných
šírkach nikdy neboli nebezpečnejšie.
Od priemyselnej revolúcie v roku 1750 sa
zvýšila priemerná teplota na planéte Zem
o 1,2 stupňa Celzia. Severná pologuľa
sa ohriala o 1,6 a južná o 0,8 stupňa
Celzia. Tento rozdiel je spôsobený
prúdením oceánov, a preto sa severná
pologuľa ohrieva výraznejšie ako južná.

Čo je skleníkový efekt
Skleníkový efekt je prirodzený jav,
ktorý existuje od počiatku našej
planéty, ak by tu nebol, na Zemi by
sme mali mínus 18 stupňov Celzia.
Zem by pravdepodobne nebola vôbec
vhodná pre život, ako ho poznáme,
bola by pokrytá snehom a ľadom od
rovníka až k pólom. Zjednodušene,
16

atmosféra prepúšťa na zemský povrch slnečné žiarenie, zemský povrch sa zohrieva a vyžaruje tepelné
žiarenie smerom nahor. Toto žiarenie
zemského povrchu však už zachytávajú skleníkové plyny. V normálnom
prípade určitá časť tepelného žiarenia zo zemského povrchu preniká
späť do kozmického priestoru, no

vysoká koncentrácia skleníkových
plynov v atmosfére zapríčiňuje, že
práve skleníkové plyny toto žiarenie
takmer úplne pohlcujú a zohrievajú
tak zemský povrch viac, ako je potrebné. Príčinou globálneho otepľovania teda nie je samotná existencia
skleníkových plynov, ale zosilnenie
ich koncentrácie vplyvom človeka.
November/December 2019
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Skleníkové plyny sú plynné látky,
ktoré spôsobujú skleníkový efekt.
Patrí medzi ne oxid uhličitý, metán,
oxid dusný a fluorované skleníkové plyny. Vznikajú pri procesoch
v prírode (sopečná činnosť, zemetrasenia) alebo činnosťou človeka.
Najvýznamnejším prírodným skleníkovým plynom je vodná para

v atmosfére. Emisie skleníkových
plynov spôsobuje spaľovanie fosílnych palív (uhlie, ropa, plyn), výroba elektrickej energie, doprava či
priemysel.
Oxid uhličitý predstavoval viac
ako štyri pätiny (82 percent) celkových emisií skleníkových plynov
v roku 2016, uvádza to Európska

environmentálna agentúra (EEA).
Ak by sa napríklad množstvo oxidu
uhličitého v atmosfére zdvojnásobilo,
teplota vzduchu by vzrástla o 2 stupne Celzia. Nie však len oxid uhličitý,
ale problémový je aj metán. Metán
má takmer štvrtinový podiel na globálnom otepľovaní. Každý deň ľudská činnosť spôsobuje asi 1 milión
17

EKOLÓGIA · Čo je vlastne globálne otepľovanie, prečo vzniká a čo spôsobuje

metrických ton metánu. Ťažba ropy
a zemného plynu sú pritom jeho najväčším zdrojom. Vzniká však aj na
skládkach odpadu, ale aj pri chove
hospodárskych zvierat.
Stratili sme rovnováhu
Do roku 1750 bol cyklus záchytu
a emisií CO 2 v rovnováhe najmä
vďaka stabilnému rozsahu biosféry,
ukladaniu asi 0,4 miliardy ton uhlíka ročne do fosílií a dopĺňaniu tohto
množstva z podzemných zásobníkov
najmä sopečnou aktivitou. V atmosfére sa tak zdržiavala pomerne stála
koncentrácia CO2 – okolo 280 ppm
(parts-per-million, t. j. 280 častíc
CO2 z milióna približne v jednom kubickom metri vzduchu). Tento režim
pretrvával na našej planéte posledných 10-tisíc rokov.
Od priemyselnej revolúcie emituje ľudstvo do atmosféry fosílny uhlík
– uhlík, ktorý síce v atmosfére bol, ale
biosféra ho počas viac ako 200 miliónov rokov z atmosféry zachytila,
premenila na biomasu a po malých
množstvách ukladala do fosílií, teda
podzemných rezervoárov planéty
Zem. Z tohto ukladania uhlíka máme
dnes uhlie, ropu a zemný plyn. Do
atmosféry sme ho však nesmierne
rýchlym tempom z podzemných rezervoárov vrátili, hlavne vo forme
oxidu uhličitého a metánu.

Skleníkový efekt je
prirodzený jav. Ak by
tu nebol, na Zemi by
sme mali mínus
18 stupňov Celzia.
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V súčasnosti pridávame do atmosféry takmer 10 miliárd ton uhlíka
ročne. Biosféra nie je schopná vrátiť takéto kvantum do podzemných
rezervoárov. Z dôvodu obmedzení fyzikálnych a chemických procesov nedokáže takéto množstvo
uhlíka odčerpať ani svetový oceán.
Koncentrácia oxidu uhličitého a metánu v atmosfére preto rastie v pomere 2 : 5 (400 miliónov ton uhlíka
z atmosféry späť do podzemných
zásobníkov k 10 miliardám ton uhlíka z podzemných zásobníkov do
atmosféry).
Klimatická dohoda velí
udržať teplotu pod 2 stupne
Prvýkrát sa fenoménom globálneho
otepľovania začali zaoberať v 80-tych
rokoch vo Veľkej Británii počas vlády
Margaret Thatcherovej. Vehementne
podporovala výskum vplyvu skleníkového plynu CO2 na životné prostredie a klímu ako takú. Vďaka tomu sa
vykonali viaceré vedecké štúdie, ktoré
preukázali nepriaznivý vplyv uvoľňovania veľkého množstva oxidu uhličitého do atmosféry. Britská vláda to
následne využila na oslabenie vplyvu
odborov (najmä v ťažiarenskom priemysle pri získavaní uhlia), s ktorými
mala dlhodobé problémy.
Globálne otepľovanie patrí k najznámejším hrozbám pre trvalo udržateľný rozvoj. Riešením, ako ho
spomaliť, je znižovanie emisií skleníkových plynov. Takzvaná klimatická
neutralita je v podstate nutnosťou.
Podstatou toho je, aby emisie skleníkových plynov neboli vyššie, než
sú záchyty oxidu uhličitého. To sa
deje najmä prostredníctvom lesných
ekosystémov.
Aj vďaka tomu sú už v súčasnosti v platnosti niektoré legislatívne

Za posledné desaťročia
sa väčšina sledovaných
včelích komunít zmenšila
o viac ako 50 % alebo
úplne vymrela.

úpravy, ktoré sa snažia s otepľovaním bojovať. Cieľom Parížskej klimatickej dohody, ktorá nadobudla
účinnosť 4. novembra 2016, je udržať oteplenie Zeme v najbližšom storočí pod 2 stupne Celzia. Prečo práve
táto úroveň? Očakáva sa, že ak by
sme prekročili nárast teploty o ďalšie
2 stupne Celzia, zrýchlenie globálneho otepľovania a jeho multiplikačný
efekt by začal naberať také rozmery,
že aj keby sme zo dňa na deň prijali
politiku nulových emisií, už by sme
otepľovanie nemuseli zvrátiť. Preto
môže byť najbližších 100 rokov kľúčových pre planetárny ekosystém.
K ďalším opatreniam patria napríklad emisné povolenky. Tie stanovujú množstvo emisií, ktoré môže
krajina vyprodukovať ako celok.
Následne ich ďalej nakupujú individuálne firmy, a tie tak získajú povolenie pri svojej výrobe vyprodukovať
isté množstvo emisií CO2. Celá výroba sa tak logicky predražuje.
Globálne otepľovanie má
vplyv nielen na človeka
Od začiatku 20. storočia sa na svete
stalo viac ako 30-tisíc prírodných katastrof, ktoré spôsobili škody vo výške asi 6 biliónov eur. To, že v atmosfére sa momentálne nachádza viac
oxidu uhličitého ako kedykoľvek za
posledných 800-tisíc rokov a že naša
November/December 2019
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Do konca 21. storočia
sa klimatické
pásmo z úrovne
Komárna presunie
na úroveň Popradu.

planéta je teplejšia, ako by potrebovala, má svoje účinky nielen na život
človeka, ale aj celú prírodu.
Hladina oceánov od začiatku 20.
storočia stúpla v priemere o 19 centimetrov. Oceány vstrebávajú asi štvrtinu oxidu uhličitého, čo je približne
4 kilogramy CO2 na osobu za jeden
deň. Pomáhajú tým síce regulovať
klímu, veď dokážu pohltiť až 90 percent nadbytočného tepla z atmosféry,
mení to však ich chemickú rovnováhu. Sú kyslejšie, čo je problémom najmä pre homáre, ustrice, koraly, ktoré stoja na začiatku potravinového
reťazca mnohých druhov. Teplejšie
oceány znižujú počet rýb, mäkkýšov,
spôsobujú ich presuny a problém
prežiť majú aj koralové útesy.
Za normálnych okolností je proces vymierania druhov pri živote na
Zemi absolútne prirodzený. V minulosti prebehlo viacero masových
vymieraní, ako napríklad v prípade
dinosaurov. Problémom však je, že
súčasné vymieranie je spôsobené
prakticky výlučne ľuďmi a prebieha
tisícnásobne rýchlejšie ako tie v minulosti. Podľa Centra pre biologickú
diverzitu je ohrozených 30 % bezstavovcov, 21 % rýb, viac ako tretina
obojživelníkov, 21 % plazov a 12 %
vtákov z celkového počtu objavených
a pomenovaných zvierat. Približne
1 100 druhov cicavcov sa radí medzi

ohrozené, pričom najviac zasiahnuté
sú primáty. Zvlášť alarmujúce je percento ohrozených rastlinných druhov
– až 68 %.
Špeciálnou kategóriou v tejto oblasti je hromadné vymieranie včelích
komunít po celom svete. Za posledné
desaťročia sa väčšina sledovaných komunít zmenšila o viac ako 50 % alebo
úplne vymrela. Organizácia OSN pre
výživu a poľnohospodárstvo odhaduje, že zo 100 plodín, ktoré zabezpečujú 90 percent potravín, až 71
opeľujú včely. V súčasnosti na daný
problém neexistuje žiadne riešenie.
Takisto ako neexistuje žiadna ucelená politika, ktorej cieľom by bolo
efektívne bojovať proti masovému
vymieraniu ako takému. Aj keď EÚ
je celosvetovým lídrom v boji za zachovanie biodiverzity, jej opatrenia
sú ešte len v zárodkoch.
Jeden z najzávažnejších environmentálnych problémov sú kyslé
dažde. Zasahujú veľkú časť sveta,
pričom znečistenie vytvorené v jednej krajine sa môže prejaviť ako
problém v inej krajine. Okrem priameho negatívneho vplyvu na ľudské
zdravie a zvieratá (kožné ochorenia
a dýchacie ťažkosti), kyslé dažde
veľmi negatívne vplývajú na lesy
a vegetáciu. Tým výrazne prispievajú k odlesňovaniu a problémom
s lesným hospodárstvom. Najdlhšie
tr vajúce stopy však zanechávajú v pôde. Kyslé dažde spôsobujú
dekalcifikáciu pôdy (odvápnenie),
čím podstatne znižujú jej úrodnosť.
Navyše tiež rozkladajú hliník bohatý
na minerály, a tak dochádza k ďalšej kontaminácii pôdy. V niektorých
častiach sveta trvá pôde desiatky
rokov, kým sa od radikálneho obmedzenia emisií oxidu siričitého vôbec
začne zotavovať.

V Poprade bude ako
v Komárne
Podľa Karpatského rozvojového inštitútu (organizácia zameraná na
udržateľný rozvoj) priemerné ročné
teploty vzduchu na Slovensku vzrástli za posledných 130 rokov o 1,7
stupňa Celzia. Do konca 21. storočia
by priemerné teploty vzduchu pod
Tatrami mohli vzrásť o 2 až 4 stupne. A to oproti rokom 1951 až 1980.
Zmena o 4 stupne Celzia sa prejaví
tak, že klimatické pásmo z úrovne Komárna sa presunie na úroveň
Popradu. Postupné otepľovanie prináša aj intenzívnejšie extrémy počasia, prichádzajú vlny horúčav, suchá,
následné problémy s úrodou, vyššie
ceny. Ale objavujú sa aj zdravotné
problémy, kolapsy z horúčav.
Klimatická zmena je nezastaviteľná. Môžeme ju iba spomaliť do
prirodzenej formy a normálneho
priebehu tak, aby sa jej ľudská populácia vedela prispôsobiť. Problém
pri globálnom otepľovaní však je, že
všetko nie je také jednoznačné ako
sa prezentuje a javí. Nie, nemáme
na mysli výroky Donalda Trumpa na
túto tému – americký priemysel by
naozaj mal byť ekologickejší. No aj
celosvetová výroba a priemysel musia byť ekologické, ak rozvoj má byť
naozaj trvalo udržateľný. Otázkou
skôr zostáva, či boj s globálnym otepľovaním, ako hlavným problémom, je
najlepší možný spôsob boja.

Hladina oceánov od
začiatku 20. storočia
stúpla v priemere
o 19 centimetrov.
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PLASTOVÁ FĽAŠA

ZO ŠAMPÓNU SA NAPLNÍ ZNOVA.

EKOLOGICKÝ BIZNIS
V ZÁRODKU

Autor: Magdaléna Švančarková
Foto: Shutterstock

Zelené podnikanie dnes hýbe aj svetom biznisu
a financií. Zodpovednosť za životné prostredie
si uvedomuje viacero firiem. A tak zavádzajú
takzvané zelené princípy – znižujú množstvo
odpadu, riešia nerecyklovateľné obaly, znižujú
uhlíkovú stopu či upcyklujú fashion produkty.
Aj tu však treba triezvy prístup. Niekde sa
viac o zelenom podnikaní hovorí, ako koná.

M

nožstvo odpadu, ktoré ľudstvo produkuje
každoročne, či množstvo emisií skleníkových
plynov, plytvanie zdrojmi, to všetko našej planéte škodí. A nepriaznivé dôsledky takéhoto konania sa prejavujú rôznymi spôsobmi. Niektoré
firmy na Slovensku vnímajú svoju zodpovednosť
v rámci životného prostredia. Podľa OSN je jedným z cieľov trvalo udržateľného rozvoja zníženie
potravinového odpadu vo svete do roku 2030 na
polovicu.
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Plasty recyklovať, alebo znovu použiť
Spoločnosť Tesco na Slovensku znížila množstvo
potravinového odpadu o 52 percent v priebehu
dvoch rokov. „Ak by potravinové straty a odpad
boli krajinou, predstavovali by tretí najväčší zdroj
emisií skleníkových plynov po Číne a USA,“ komentoval generálny riaditeľ skupiny Tesco Dave
Lewis. Cieľom je však znížiť odpad v celom reťazci súvislostí. A to od farmy až na tanier. Do konca
roka 2025 zároveň Tesco zabezpečí, aby boli všetky
November/December 2019
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obaly produktov vlastnej značky plne recyklovateľné
alebo znovu použiteľné. A takisto rieši uhlíkovú stopu
optimalizáciou distribučnej siete a spoluprácou s dodávateľmi. Tesco získalo cenu VIA BONA SLOVAKIA
za rok 2017 – Cena za príspevok k napĺňaniu cieľov
udržateľného rozvoja. Cenu udeľuje každoročne
Nadácia Pontis zodpovedným firmám.
Spoločnosť Heineken zaviedla iniciatívy na zníženie spotreby vody, recykluje 99,1 percenta vyprodukovaných obalov, znižuje emisie oxidu uhličitého
(CO2) v rámci procesov varenia, chladenia a distribúcie piva. Je nositeľom ocenenia VIA BONA

SLOVAKIA za rok 2015 – Zodpovedná veľká firma.
Cenu za rok 2017 v kategórii Zelená firma získala
firma GO4, ktorá prevádzkuje kuriérsku službu na
bicykloch Švihaj Šuhaj. Okrem toho, v spolupráci
s taxislužbou, dali v Bratislave do obehu sedem
elektrických taxíkov. Tie za prvý polrok fungovania odľahčili ovzdušie o 40 ton CO2. V roku 2018
získala cenu v kategórii Zelená firma spoločnosť
Nosene, ktorá dáva oblečeniu druhú šancu a rozširuje myšlienku udržateľnosti v módnom priemysle.
Bezodpadové nakupovanie
Príkladom zavádzania zelených prístupov je aj
spoločnosť Unilever, ktorá dodáva spotrebiteľom
výrobky do domácnosti. V súčasnosti vyprodukuje

spoločnosť 700-tisíc ton plastového odpadu ročne.
No prijala záväzok, že do roku 2025 budú všetky
jej plastové obaly znovu využiteľné, recyklovateľné
alebo kompostovateľné. Zároveň chce znížiť produkciu plastových obalov o 100-tisíc ton a vyrobených 600-tisíc ton vyzbiera a spracuje.
Od januára navyše Unilever spolupracuje s platformou Loop – pilotným projektom na bezodpadové nakupovanie. „V rámci tohto projektu sa výrobky
dodávajú priamo spotrebiteľom, potom sa vracajú
a dopĺňajú. Niektoré z našich značiek pre túto platformu vyvinuli nové formáty, ako sú napríklad plniteľné tyčinky s dezodorantom a zubné pasty vo forme tabliet,“ uviedla hovorkyňa Unileveru pre Česko
a Slovensko Magdalena Leimerová.
Bezobalový obchod
Nielen veľké firmy, ale aj jednotlivci vnímajú potrebu udržateľnosti a zelených prístupov v podnikaní. Príkladom je bezobalový obchod v Trenčíne.
Otvorili ho pred rokom a pol. A bol štvrtým v poradí na Slovensku. Do konca roka 2018 ich napokon
bolo u nás približne tridsať. Podľa slov majiteľov
trh na takýto obchod už čakal. V praxi však prináša komplikácie. „Ide aj o bežnú rutinu a procesy
od skenovania tovaru, ktorý bez obalu nemá EAN
kódy, cez skladovanie, výber dodávateľov až po odpad. Z hľadiska efektívnosti procesov je to určite
komplikovanejšie, ako v prípade predaja tovaru
v spotrebiteľských baleniach,“ vysvetlila Martina
Novotová, spolumajiteľka BEZOBALiS.
„Prvý polrok sa nám kopilo množstvo škatuľového odpadu, no časom sa nám podarilo nadviazať vzťahy s predajcami, e-shopmi a kreatívcami, ktorí vedeli tento materiál využiť na svoj
účel. Tým znižujeme aj ich potrebu nakupovania
nových materiálov,“ doplnil spolumajiteľ Martin
Gajdoš. Napriek tomu je pre nich takéto podnikanie
maximálnou slušnosťou. „Nemusíme robiť kompromisy s našimi hodnotami, ktoré máme zadefinované,
a tým, že sme si tie procesy nastavili sami, naozaj
máme čisté svedomie, že neprispievame do takej
miery, ako to možno robia iné firmy, ku všetkému
znečisteniu na planéte,“ zareagovala Novotová.
Zároveň poukazujú na to, že verejná mienka je dnes naklonená takémuto typu podnikania.
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„Ochota zákazníka počúvať takéto veci a vnímať
ich pozitívne je určite vyššia ako pred 10 rokmi.
Vtedy by sme asi takýto obchod neudržali,“ doplnil
Gajdoš.
Zelený prístup prináša niekomu zisk,
iným straty
Spotrebiteľské správanie poukazuje na to, že ľudia majú záujem nakupovať udržateľné produkty.
Spoločnosť Unilever na základe vlastných výskumov hovorí, že s tým súhlasí 54 percent spotrebiteľov. Udržateľnosť a ohľad na životné prostredie
podľa ich slov pomáha aj samotnému zisku spoločnosti. „V súčasnosti už máme 26 značiek podporujúcich udržateľnosť. Ich predaj pravidelne prevyšuje priemerný medziročný rast spoločnosti Unilever,“
tvrdí Leimerová.
V prípade malých podnikov je ziskovosť v iných
číslach. „Do istej miery sme sa vzdali aj svojho
príjmu, pretože ani zďaleka nezarobíme toľko, čo
v predchádzajúcom zamestnaní. Ale táto práca nás
napĺňa a robí šťastnými. To sme v predchádzajúcej
kariére tvrdiť nemohli. Tak je to v rovnováhe,“ hovorí Gajdoš z BEZOBALiS.
Greenpeace kritizuje veľké spoločnosti
Napriek číslam, štatistikám a všeobecnému trendu spoločností zavádzať zmeny a zelené prístupy
do podnikania, vydala Greenpeace začiatkom októbra kritické stanovisko k riešeniu plastickej krízy.
Upozorňuje spotrebiteľov, aby si nedali zalepiť oči
„riešeniami“. Ide najmä o zmenu v používaní obalov
na produkty, a to napríklad použitím papierových
obalov či bioplastov.
To však podľa Greenpeace nie je riešenie pre
našu planétu, keďže to neustále odvádza pozornosť od užitočného riešenia, ktorým je opätovné
plnenie a použitie obalov. Ivy Schlegelová, vedúca
výskumu Greenpeace USA, upozorňuje, že aj keď

Niekde sa o zelenom podnikaní
viac hovorí, ako koná.
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Prázdne fľaše sa vyčistia
a znova naplnia.

neustále pribúdajú dôkazy o škodlivosti plastov pre
ľudí či životné prostredie, tak sa predpokladá, že
výroba plastov sa v nasledujúcich rokoch dramaticky zvýši.
Podľa Grahama Forbsa, vedúceho globálneho
projektu Greenpeace USA, sa snažia veľké spoločnosti predkladať „falošné riešenia, ktoré zdôvodňujú ich závislosť od balenia na jedno použitie“.
Riešením problému je, aby spoločnosti prehodnotili spôsoby, ako výrobky dodávajú spotrebiteľom.
Namiesto toho vzbudzujú falošnú nádej, že plast sa
dá vylepšiť.
Správa Greenpeace však vyvoláva rôzne reakcie.
„Ak sa na to pozrieme racionálnejšie, takým biznisovým pohľadom, niečo, čo funguje v malom, má
dosť malú šancu, že bude fungovať aj vo veľkom.
Možno sa nám podarí otvoriť druhý, tretí obchod,
ale v rámci nejakej väčšej alebo celoslovenskej siete
si neviem predstaviť, že by to teraz niekto dokázal,“ myslí si spolumajiteľ bezobalového obchodu
Martin Gajdoš.
Z opačného súdka je však platforma Loop, ktorá vznikla ako koalícia medzinárodných spoločností a recyklačného lídra spoločnosti TerraCycle.
Spoločne prezentovali nový globálny systém nakupovania. S platformou spolupracujú veľké giganty,
zatiaľ však mimo slovenských hraníc. Funguje to
tak, že ľudia použijú produkty, obaly vhodia do
špeciálnych kontajnerov a spoločnosť TerraCycle
ich vyzdvihne, vyčistí a znova naplní. Môže ísť napríklad o klasické kozmetické či pracie produkty.
„Majitelia značiek vlastnia obal, ale obsah používate vy. Keď si kúpite fľašu šampónu, chcete šampón,
nie fľašu, ale musíte s fľašou niečo urobiť, keď ste
šampón minuli,” vysvetlil Tom Szaky, riaditeľ spoločnosti TerraCycle v rozhovore pre Plastics today.
Aj takéto ekologické projekty sú príkladom toho,
kam sa biznis budúcnosti môže uberať a aké sú
medzery na trhu.
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Najväčší znečisťovatelia vo svete a na Slovensku
Top 5 znečisťovateľov z globálneho hľadiska
1. Coca-Cola
2. PepsiCo
3. Nestlé
4. Danone
5. Mondelez International

Zdroj: Greenpeace
Top 10 znečisťovateľov vo svete podľa emisií oxidu uhličitého a metánu
1. Saudi Aramco
2. Chevron
3. Gazprom
4. ExxonMobil
5. National Iranian Oil Co
6. BP
7. Royal Dutch Shell
8. Coal India
9. Pemex
10. Petróleos de Venezuela

Zdroj: Richard Heede, Inštitút zodpovednosti za klímu (CAI), aktualizácia september 2019
Top 10 znečisťovateľov na Slovensku podľa emisií tuhých znečisťujúcich látok
1. DZ Vysoké pece-aglomerácia (U. S. Steel Košice)
2. DZ Koksovňa (U. S. Steel Košice)
3. DZ Vysoké pece – vysoké pece (U. S. Steel Košice)
4. Výroba karbidu vápnika (FORTISCHEM)
5. Výroba hliníka (Slovalco)
6. Močovina 3 (Duslo)
7. DZ Oceliareň – oceliareň 2 (U. S. Steel Košice)
8. Výroba cementu (Považská cementáreň)
9. NSJ – Náhradná spaľovacia jednotka (Slovenské elektrárne)
10. UGL (Duslo)

Zdroj: Richard Heede, Inštitút zodpovednosti za klímu (CAI), aktualizácia september 2019
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SVET
ZAVALENÝ TEXTILOM
Autor: Milan Polešenský

Každý rok nakúpime celosvetovo viac ako
80 miliárd kusov oblečenia. Módny priemysel
je druhým najšpinavším priemyslom na
svete a spôsobuje 10 % celosvetových emisií
uhlíka. Pritom až 95 % všetkých odpadových
textílií môže byť znovu recyklovaných.
O textilnom priemysle, recyklácii a etike
v podnikaní sme sa rozprávali s podnikateľkou
a aktivistkou Alenou Horváthovou.
Ako sa u nás zmenil textilný
priemysel za posledných dvadsať
rokov?
Pred dvadsiatimi rokmi sme nosili šaty po starších súrodencoch, po
bratrancoch alebo susedoch, všetko
sa opravovalo, zašívalo, recyklovalo. Tá predstava je dnes neuveriteľná. Teraz máme oblečenie dostupné
a lacné. Začali sme nakupovať tak
veľa, že sme si to prestali uvedomovať. Často sú to veci, ktoré ani nevyužijeme. Naše potreby sa nezmenili, ale nakupujeme o 400 % viac
oblečenia ako pred dvadsiatimi rokmi. Tento obrovský nárast spotreby
24

sprevádza obrovský nárast znečisťovania a plytvania.
Ako veľmi sa textilný priemysel
podieľa na znečisťovaní životného prostredia?
Módny priemysel je druhým najšpinavším priemyslom na svete a spôsobuje 10 % celosvetových emisií
uhlíka. Obrovské znečistenie a plytvanie prírodnými zdrojmi vzniká už
pri výrobe. Na výrobu jedného trička
sa v priemere spotrebuje okolo 2 700
litrov vody. Ďalej sú tu chemikálie, ktoré sa používajú pri výrobe a
unikajú do pôdy. Mnoho textilných

firiem presunulo svoju výrobu do
rozvojových krajín, kde majú k ochrane životného prostredia a etickému
správaniu veľmi vlažný prístup.
Presun výroby nemusí vždy znamenať neetické alebo neekologické správanie...
Samozrejme, nie vždy je to tak.
Niektoré spoločnosti dohliadajú na
celý proces výroby, aby prebiehal
v etických podmienkach a s ohľadom
na životné prostredie. Našťastie je
stále viac ľudí, ktorí sledujú etické
správanie firiem a preferujú tieto
firmy pri svojich nákupoch. Vznikajú
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iniciatívy poukazujúce na prešľapy
obchodných spoločností a vytvárajú
tak potrebný tlak.
Znečistenie nespôsobuje len výroba textilu, ale aj vyhodený textil po jeho použití...
Dnes vládne trend nakupovania,
podporovaný mohutnými marketingovými kampaňami. Máme boom
lacného textilu, stále sa prispôsobujeme novým trendom a nakupujeme stále nové oblečenie. Máme
toľko oblečenia, že veľa z neho končí
v kontajneroch aj s visačkami a podľa
prieskumov nosíme len 20 % oblečenia, ktoré vlastníme.
Textilný odpad sa dá znova spracovať a mnoho módnych značiek
poskytuje spätný odber oblečenia. Koľko vyzbieraného oblečenia je zrecyklovaného?
Zrecyklovaných je približne 0,1 %
vyzbieraného oblečenia. Pritom
znova zrecyklovaných môže byť až
95 % všetkých odpadových textílií.
Priemerná životnosť jedného kusu
oblečenia je tri roky. Pri veľkom tlaku na nakupovanie a neustále zmeny
šatníka nám oblečenie tie krátke tri
roky ani nevydrží. Použité oblečenie
potom nie je kam posúvať a recyklačné fabriky nemajú kapacitu všetko
spracovať. Väčšina textilu končí na
skládkach a znovu znečisťuje životné
prostredie.
Inak povedané, svet je zavalený
textilom?
Pracovala som pre niekoľko charitatívnych organizácií a pripravovali sme zbierky textilu pre sociálne
slabších alebo pre ľudí bez domova.
Pred niekoľkými rokmi bolo textilu
málo, neziskovky robili vo veľkom

Foto: Alena Horváthová

zbierky a všetko vyzbierané šatstvo
sa využilo. Dnes majú charity obrovské prebytky textilu, ktoré nevedia
spracovať. Keď niektorá známa charitatívna organizácia vyhlási zbierku,
prídu tony textilu. Ten sa nedá využiť a plesnivie v skladoch. Už je problém aj s odvážaním použitého textilu, nikto ho nechce. Nakupujeme
o 400 % viac textilu, ale ľudí v núdzi
našťastie o 400 % viac nie je.

Veľa textilu sa vyváža do menej rozvinutých krajín, kde ho
využijú...
Nepoužitý textil končí na skládkach
alebo sa vyváža do rozvojových krajín. Vysypať na námestie plný kamión použitého textilu, z ktorého si
ľudia môžu zobrať, čo sa im páči, ničí
lokálnu ekonomiku. Tým, že vyvezieme kamióny plné textilu, ničíme ľudí,
ktorí vlastnoručne šijú šaty a živia
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tým svoje rodiny. Robíme si z rozvojových krajín smetisko. Niektoré krajiny takýto dovoz už zakázali.
Neplatí teda, že vývozom použitého textilu pomôžeme ľuďom
z rozvojových krajín a čím viac
nového textilu budeme kupovať,
tým viac budú prosperovať krajiny, kde sa vyrába?
Určite neplatí. Textilný priemysel extrémne zaťažuje životné prostredie
týchto krajín a často je spájaný s neetickým správaním sa k zamestnancom. Tí pracujú často v nebezpečných
podmienkach a s toxickými látkami.
Nie sú ojedinelé prípady, keď výrobcovia využívajú aj detskú prácu.
V minulosti ste tiež pracovali
v textilnom priemysle, teraz ste
aktivistka, ktorá propaguje pomalú módu, a podnikateľka, ktorá vyrába produkty z textilného
odpadu. Ako nastal takýto obrat?
Áno, paradoxne som pracovala

v oblasti módy. Mala som na starosti najmä talianske módne značky.
Neskôr som prešla do neziskového
sektora a začala pracovať na humanitárnych projektoch. Boli to projekty
v rozvojových krajinách a nemali nič
spoločné s textilným priemyslom.
Keď som v týchto krajinách videla,
ako žije celá rodina na troch metroch
štvorcových a bez nábytku, uvedomila som si, ako sa máme dobre a ako
veľmi plytváme.
Po návrate z Afriky som začala pôsobiť v charitatívnych organizáciách.
Často som pomáhala na jarmokoch,
kde predávali svoje výrobky chránené
dielne. Problém bol, že väčšinou išlo
o produkty, ktoré si ľudia kupovali
zo súcitu, aby podporili znevýhodnených, ale výrobok vôbec nevedeli
využiť. S bratom a kamarátom sme
vtedy začali uvažovať, aké výrobky by
ľudia naozaj potrebovali. Spomenuli
sme si na sklady preplnené nepoužiteľným textilom a nápad bol na svete.

Módny priemysel je
druhým najšpinavším
priemyslom na svete
a spôsobuje 10 %
celosvetových
emisií uhlíka.

Nápad vyrábať produkty, ktoré
ľudia naozaj potrebujú, z odpadového materiálu?
S bratom a kamarátom sme sa začali
stretávať s dizajnérkou a pripravovať
prvé prototypy výrobkov z recyklovaného textilu. Najprv to boli obaly na
notebooky a na fľaše, neskôr tašky
a obaly na dokumenty… Všetky sú
vyrábané z vyhodeného a spracovaného textilu. Podarilo sa nám získať
grant na podporu inovácií a mohli
sme rozbehnúť podnikanie. Zaškolili

Foto: Katarína Kapsdorfer
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sme ľudí v chránených dielňach, pripravili a testovali produkty, urobili
niekoľko marketingových prieskumov a rozbehli predaj.
Vaša pôvodná myšlienka bola pomáhať sociálne slabším...
Spolupracujeme s dvomi chránenými
dielňami, ktoré zamestnávajú zdravotne znevýhodnených ľudí a pripravujeme spoluprácu s treťou dielňou
pre sociálne znevýhodnených ľudí.
Veľké množstvo času venujeme rôznym osvetovým akciám. Spätne sme
si uvedomili, ako veľmi sa zmenil
náš spôsob života, vnímanie potrieb
druhých a sveta okolo nás.

napríklad o tom, ako spotrebúvame toľko prírodných zdrojov, že by
sme potrebovali 2,5 planéty, aby nás
uživila. Žijeme na dlh. Aby sa niečo
zmenilo, musí prísť tlak od konzumentov. Ak chceme zachovať prírodu
ďalším generáciám, ľudia musia začať zvažovať aj to, či veci, ktoré majú
v skriniach, nestačia, či si nemôžu
sami opraviť tie pokazené, namiesto
toho, aby si kupovali nové. Musia
sa naučiť hľadať ekologické alternatívy a výrobky z rozložiteľných materiálov. Nemusíme si dávať všetky
predsavzatia zo dňa na deň, pretože
rýchle zmeny nemusia byť trvácne.
Dávajme si ciele postupne a dodržujme ich. Toto je myšlienka, ktorú sa
snažíme vysvetliť mladým ľuďom na
našich workshopoch a akciách.

Ako teraz vyzerá váš šatník?
Stále je plný šiat z obdobia, keď som
pracovala v komerčnom sektore. Keď
som začala pracovať, zrazu som si
mohla dovoliť kupovať veci. Robila
som to rovnako ako väčšina z nás. Až
po skúsenostiach z rozvojových projektov a práce pre charitu som si uvedomila, ako sa majú niektorí ľudia
zle. Uvedomila som si aj to, že mám
doma príliš veľa vecí a nepotrebujem
ich. Keď vidím, že by sa niekomu niečo z mojich vecí naozaj zišlo, darujem
mu to. Šaty si sama opravujem a zašívam, rovnako, ako to robila moja
mama a babka. Keď sa mi niečo zničí,
hľadám alternatívy. Namiesto mojich obľúbených tenisiek, ktoré sa mi
roztrhali, som si kúpila tenisky vyrobené z rozsekaných odpadových gúm
a prírodného materiálu. Sú rovnako
pohodlné a mám v nich lepší pocit.

Vyhlásili ste súťaž v ekodizajne, ktorá je spojená s podporou
pre najúspešnejších účastníkov.
Nevychovávate si tým vlastnú
konkurenciu?
Vychovávame. Náš model podnikania
je v prvom rade sociálne podnikanie
a podnikanie, ktoré má inšpirovať.
Chceme pomôcť mladým ľuďom
rozbehnúť vlastné firmy, ktoré by
pracovali na ekologických produktoch. Našou vlastnou prácou nespasíme planétu, ale môžeme motivovať
druhých, aby začali meniť svoje uvažovanie, a tí môžu motivovať zase
ďalších. Súťaž ECOidea je presne
o tomto. Naučiť mladých ľudí rozmýšľať, čo by mohli v spoločnosti
zlepšiť, a pracovať na tom.

Ako sa spája vaše podnikanie
s aktivizmom?
Ekológia, prírodné materiály, slow
fashion zažívajú v súčasnosti boom,
a to je dobré. Dlho sa nehovorilo

Aj naše ďalšie osvetové aktivity sú
zamerané najmä na mladých. Pre
mňa je najmilší príklad, keď sme
jednej bratislavskej základnej škole
darovali recyklovaný materiál a deti

Robíme si z rozvojových
krajín smetisko.
Vyvezieme kamióny
plné textilu a ničíme
tým ľudí, ktorí
vlastnoručne šijú šaty
a živia tým svoje rodiny.

si v rámci vlastného projektu ušili
podsedáky na stoličky. Vyrobili si ich
samy za pomoci pani učiteľky, podsedáky sú ekologické, majú termoizolačné vlastnosti a s projektom sa zapojili
do súťaže, kde vyhrali prvé miesto.
V priebehu projektu sme im rozprávali
o tom, ako znečisťujeme planétu a čo
proti tomu môžeme urobiť.
Prichádza vianočné obdobie a určite je špecifické tým, čo sa týka
nákupov, plytvania a odpadu.
Aký máte na to názor?
V obchodných centrách začínajú mesiace dopredu s vianočnou výzdobou.
Vianoce sa stali extrémne konzumnými. Chceme obdarovať svojich blízkych, ale často nemáme čas zisťovať,
čo by sa im naozaj hodilo. Ľudia potom dostávajú nepotrebné darčeky
a je ich obrovské množstvo. Čím viac
vecí máme, tým viac sa o ne musíme
starať, a tým menej času nám zostáva
na svoj vlastný život. V Európe a USA
zabúdame vďaka konzumu na podstatu Vianoc a na to, čo je v živote naozaj
dôležité. A to je láska a trávenie času
s našimi blízkymi.
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PRE NÁŠ SPÔSOB ŽIVOTA
POTREBUJEME 1,75 PLANÉTY ZEM
Autori: Jakub Zibura, Peter Petráš

Už takmer 50 rokov žijeme na ekologický dlh.
Každý rok sa takto označuje deň, kedy sme
vyčerpali prírodné zdroje, ktoré je planéta
schopná nahradiť za jeden rok. To znamená, že
pre náš spôsob života namiesto jednej planéty
potrebujeme ešte tri štvrtiny ďalšej planéty
Zem.

P

rvý celosvetový deň ekologického
dlhu pripadol na 29. december
1970. Bezohľadným pustošením čoraz menej zelenej planéty sme tento
dátum prekročili o takmer 5 mesiacov. V roku 2019 sme ho „dosiahli“
29. júla. Situácia prestáva byť riešiteľná. Najinteligentnejší živočíšny
druh práve pácha kolektívnu samovraždu. Zmeny, za ktoré pyká zvyšok
biosféry, sa už nedajú zvrátiť, len
spomaliť.

Deň, odkedy populácia žije na ekologický dlh, sa počíta podielom biokapacity celej planéty (prírodných obnoviteľných
zdrojov) a ekologickou stopou ľudstva, ktoré sú uvádzané v globálnych hektároch (gha). Ich podiel sa vynásobí 365
dňami, a tak vznikne poradové číslo dňa, odkedy planéta žije na ekologický dlh.
28
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Ekologické dlhy sa prepočítavajú aj pri jednotlivých krajinách.
Najhoršie sú v tomto meradle Katar
a Luxembursko, ktoré začínajú
žiť na ekologický dlh už vo februári. Slovensku pripadol tento rok

22. máj, čo znamená, že sme na tom
horšie ako celosvetový priemer. Celá
Európska únia žije tento rok na ekologický dlh už od 10. mája, Rusko
od 26. apríla, USA od 15. marca.
Zároveň z týchto údajov vyplýva, že

ak by ľudia žili ako Slováci a disponovali rovnakou ekologickou stopou,
potrebovali by sme na pokrytie zdrojov 2,6 planéty Zem. Ak by sme sa
prispôsobili Američanom, potrebovali by sme Zem až päťnásobne.

How many Earths do we need
if the world's population lived like…
U.S.A.

5.0

Australia

4.1

Russia

3.2

Germany

3.0

Switzerland

2.8

Japan

2.8

U.K.

2.7

France

2.7

Italy

2.7

Portugal

2.5

Spain

2.5

China

2.2

Brazil

1.7

India

0.7

World

1.75

Source: Global Footprint Network National Footprint Accounts 2019

Pri ekologickom dlhu jednej krajiny sa berie do úvahy priemerná svetová biokapacita na jedného človeka planéty
a ekologická stopa danej krajiny na jedného človeka. Napríklad Slovensko má ekologickú stopu 4,2 gha na jedného
obyvateľa. Globálna biokapacita na jedného človeka je 1,63 gha. Podiel biokapacity a ekologickej stopy je tak 0,39
gha, ktorý vynásobíme 365 dňami a zistíme, že Slovensko žije na ekologický dlh od 142. dňa v roku, čo je 22. máj 2019.
Spoločnosť Global Footpr int
Network každoročne zverejňuje aj
rebríčky svetových štátov v závislosti od vplyvu ich hospodárstva na biosféru – takzvaný ekologický deficit.
K deficitu dochádza, keď ekologická
stopa obyvateľstva prekročí biologickú kapacitu krajiny. To znamená, že
krajina dováža prírodné zdroje, rýchlo míňa svoje zásoby, alebo tvorí príliš veľa oxidu uhličitého.
Takýto deficit má 136 krajín sveta.
Slovensko medzi nimi figuruje na 113.

mieste, keď svoje zdroje prečerpáva
o 40 %. Zjednodušene, aby sa naše
dostupné prírodné zdroje dostali do
rovnováhy s našou ekologickou stopou, museli by sme mať 1,4 Slovenska.
Suverénne najhoršie je v tomto porovnaní malý Singapur, pretože má minimálne vlastné prírodné zdroje a jeho
ekologická stopa je ešte väčšia ako
slovenská. Jeho deficit je až na hodnote 9 950 %. Pomerne negatívne sa
v tomto ponímaní javí aj Japonsko so
672-percentným deficitom, ktoré by

na rovnováhu potrebovalo 7,7 svojej
krajiny. Zle je na tom aj Taliansko či
Švajčiarsko s vyše 360-percentným
prečerpaním vlastných prírodných
zdrojov.
Krajín, ktoré svoje energetické zdroje nevyčerpávajú, je len 51.
Podľa Global Footprint Network má
vyše 200-percentnú rezervu Brazília,
viac ako 100 % k dobru má aj Fínsko
či Argentína, tesne pod stopercentnou rezervou je Kanada, Austrália či
Nový Zéland.
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OBCHOD S VODOU
Autor: Magdaléna Švančarková
Foto: Shutterstock

Komodity súčasnosti, ktoré hrajú na
obchodnom trhu prvé husle, sú najmä ropa,
zemný plyn, zlato, železo či meď. V budúcnosti
však môže nastať podstatná zmena, pretože
globálne otepľovanie pravdepodobne
zasiahne do ďalších oblastí. V prípade, že
klimatickú zmenu nezvrátime, najdôležitejšou
komoditou budúcnosti sa môže stať voda.

Nedostatok vody už sužuje aj
Slovensko
Posledné roky aj na Slovensku ukazujú, že voda
môže byť už čoskoro veľmi vzácna. Najmä počas
suchých letných mesiacov horúčavy doslova likvidujú jej zásoby. Vláda prijala minulý rok takzvaný Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody – H2Odnota je voda, ktorý počíta
s rozpočtom 140 miliónov eur. „Náklady na škody
spôsobené suchom sa v Európe za posledných 30
rokov odhadujú na 100 miliárd eur. Ak bude teplota naďalej rásť, v Európe sa očakáva ďalšie zhoršenie situácie v oblasti vodného hospodárstva. Voda
už nie je problém niekoľkých regiónov, ale týka sa
všetkých vyše 500 miliónov Európanov,“ uvádza
Európska komisia na svojej webovej stránke v príspevku Nedostatok vody a suchá v Európskej únii.
Ešte v roku 2012 vznikla aj platforma intersucho sk, kde je možné nájsť mapy, ktoré hodnotia
stav dostatku či nedostatku vody v pôde. A to
v jednotlivých týždňoch, sú tam predpovede na
30

najbližšie obdobie pre Slovensko, Česko, ale aj
Európu. V rámci tohto roka sme na Slovensku zaznamenali najväčšie sucho v apríli a júli. Najhoršia
situácia bola na jar na východnom Slovensku.
V druhej polovici apríla boli len dve percentá územia
Slovenska bez rizika sucha. V máji sa situácia zlepšila vplyvom vysokých úhrnov zrážok. No potom
nasledovali opäť mimoriadne teplé a suché mesiace.
Mapa Európy zase zobrazuje pôdnu vlahu, ktorej
najnižšie hodnoty na európskom území boli v máji
a septembri, najmä v západnej a južnej Európe.
Vývoj vlahy na Slovensku poukazuje na problémy
s vodou najmä v rámci južného Slovenska a južných
častí východného Slovenska. „Zmeny v teplotných
pomeroch vplývajú na zmenu množstva výparu
vody z krajiny na území Slovenska, ale ovplyvňujú
aj snehové pomery, ktoré sú veľmi dôležité aj v hydrologickom režime slovenských riek. Rast teploty
vzduchu v zime totiž destabilizuje výskyt, výšku
a akumuláciu snehovej pokrývky, prípadne umožňuje vyššiu mieru jej vyparovania,“ uvádza akčný plán.
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Stav sucha od 21. do 27. apríla 2019 na Slovensku

Zdroj: intersucho.sk (mapa znázorňuje odchýlku pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010)
Vo svete vysychajú jazerá
Podľa správy Štyri miliardy ľudí čelí vážnemu nedostatku vody od vedcov Mesfina M. Mekonnena
a Arjena Y. Hoekstra je nedostatok sladkej pitnej
vody globálnym systémovým rizikom. Zistili, že
dve tretiny svetovej populácie žije v podmienkach
vážneho nedostatku vody v období najmenej jedného mesiaca v roku. Ide najmä o Indiu a Čínu. Sú
to zároveň oblasti, kde je výrazná produkcia textilného, ale aj iného priemyslu. A tiež to, že výroba
jedného bavlneného trička spotrebuje približne
2 700 litrov vody.
Príkladom, ako sucho, nedostatok vody, jej vysoká spotreba či koniec koncov samotné globálne
otepľovanie pomaly likvidujú prírodné zdroje, je
napríklad vysychajúce Aralské jazero v strednej
Ázii na hraniciach Kazachstanu a Uzbekistanu či
miznúce jazero Čad v Afrike. Veľká spotreba vody

tu v porovnaní s jej dostupnosťou vedie k zníženiu prietokov riek, najmä počas suchého obdobia,
a tým aj k poklesu hladiny podzemných vôd. Rieky
sú menšie, vyčerpané, a do jazier priteká menej
a menej vody.
Takzvaná vodná stopa každej krajiny poukazuje
na to, či sa miestne vodné zdroje využívajú udržateľným spôsobom. Pre porovnanie, vodná stopa
na jedného obyvateľa v USA je 7 800 litrov na deň.
V Číne je omnoho menšia, a to 2 934 litrov na deň.
Slovenská vodná stopa je 3 700 litrov na jedného
obyvateľa za jeden deň. Vodná stopa zároveň závisí aj od toho, koľko produktov sa v krajine vytvorí
(výroba) a koľko sa dovezie (spotreba). Na druhej
strane sú krajiny s obmedzenými vodnými zdrojmi,
ako je napríklad región severnej Afriky či Mexiko,
ktoré závisia od dovozu, a tak ich vodná stopa poukazuje na to, ako narábajú s vodou iné krajiny.
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Celková vodná stopa
(v miliónoch m3)

Vodná stopa na 1 obyvateľa
(liter/deň)

USA

820 000

7 800

Taliansko

130 000

6 300

Bulharsko

18 000

6 300

Líbya

11 000

5 600

Brazília

360 000

5 600

Rusko

270 000

5 100

Česká republika

17 000

4 500

Švajčiarsko

11 000

4 200

Francúzsko

110 000

4 900

7 200

3 700

1 400 000

2 900

Krajina

Slovenská republika
Čína
Zdroj: Water Footprint Network

Na kilo hovädzieho mäsa sa spotrebuje
15-tisíc litrov vody
Veľkí svetoví giganti pri svojom podnikaní musia
rátať aj s dôsledkami, ktoré devastovanie prírody
prináša. Živelné katastrofy dokážu výrazne nabúrať výrobné prevádzky vo svete a ovplyvňujú aj
ceny komodít. Hurikán Harvey v roku 2017 zasiahol ropné rafinérie v USA. Tie boli poškodené
a zníženú dostupnosť ropy pocítili aj v Mexiku.
Najničivejšou katastrofou v USA, ktorá mala výrazné ekonomické dôsledky, bol hurikán Katrina.
Záplavy postihli cestovný ruch, poľnohospodárstvo, leteckú dopravu, ale aj ťažbu a spracovanie
ropy. Podobné zemetrasenie v Čile zvýšilo ceny
medi po celom svete. Problémy so základnými komoditami tak ovplyvnia celý rad ďalších odvetví.
To, samozrejme, platí aj v prípade vody. Pokiaľ nebudú prijaté patričné opatrenia, vody bude stále
menej a menej. Voda sa nachádza v podstate pri
výrobe všetkých produktov. Len pre ilustráciu: výroba kožených topánok spotrebuje 14 500 litrov
vody, výroba smartfónu 12 760 litrov vody, tabuľka čokolády 1 430 litrov vody, šálka kávy 136 litrov
32

vody, šálka čaju 28 litrov vody, uviedla organizácia
Friends of the Earth International (FOEI).
Výraznú spotrebu vody má tiež produkcia mäsa,
najhoršie je na tom hovädzie. Na výrobu jedného
kilogramu hovädzieho mäsa sa spotrebuje viac ako
15-tisíc litrov vody. Kilo bravčového nás stojí 6-tisíc litrov vody a na kilogram kuracieho potrebujeme vyše 4-tisíc litrov vody. Uvádza to organizácia
Water Footprint Network.
Riešením je odsoľovanie morskej vody
Preventívne riešenia na Slovensku v súvislosti
s akčným plánom smerujú najmä k zadržiavaniu
vody v ekosystéme. V rámci miest a obcí ide najmä o zachytávanie dažďovej vody do jazierok, sudov, mokraďových systémov, ale aj o zavádzanie
prvkov zelenej infraštruktúry – výsadbu vegetácie
a vegetačných striech, budujú sa rybníky či zádržné
jazierka. Poľnohospodárska pôda sa obrába takými postupmi, technológiami a zariadeniami, ktoré
minimalizujú nadmerné zhutnenie pôdy, teda jej
pevnosť, aby bola dostatočne priepustná a dokázala absorbovať vodu.
November/December 2019
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ktorý rieši odsoľovanie komplexne. Uviedli to vo
februári tohto roka v štúdii Priama elektrosyntéza hydroxidu sodného a kyseliny chlorovodíkovej z prúdov soľanky od Amit Kumar a kolektívu
autorov.
Vďaka novému postupu by sa tak pôvodne odpad – soľanka, chemickými procesmi premenila
na hydroxid sodný alebo kyselinu chlorovodíkovú.
Výsledkom by tak nebola iba sladká voda, ale aj
premena soľanky na užitočné chemikálie. Hydroxid
sodný sa používa na zmenu kyslosti morskej vody
a bežne ho prevádzkovatelia odsoľovacích zariadení musia nakupovať. Takto by prebytok hydroxidu mohli ešte predať. Kyselinu chlorovodíkovú
síce nevyužijú na odsoľovanie, ale tiež ju môžu
speňažiť, aby znížili vysoké náklady odsoľovania.
Prirodzene, nové postupy by boli omnoho šetrnejšie voči životnému prostrediu, do ktorého by sa už
soľanka nedostávala naspäť.
Pri existujúcom nedostatku vody však budú potrebné iné, nielen preventívne riešenia. Napríklad
odsoľovanie je možnosť, ako získať sladkú vodu
z morí a oceánov. Hoci púštne krajiny už slanú
vodu spracovať vedia, ďalší rozvoj brzdí energetická náročnosť a vedľajší produkt odsoľovania
– takzvaná soľanka. Ide o vodu s vysokou koncentráciou soli, ktorá po vypustení výrazne narúšala
daný ekosystém. Vedci však vynašli nový spôsob,

Možno ešte v tomto storočí sa voda stane jednou
z najdôležitejších komodít. Ak nie úplne najdôležitejšou. Kto ju bude vlastniť, bude pravdepodobne určovať aj cenu. Aj preto môže byť morská voda zdrojom pre výrobu sladkej pitnej vody.
Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú rôznymi procesmi
odsoľovania či obchodovaním s vodou, sa tak môžu
stať biznisom budúcnosti.

Potravina

Spotreba vody
na 1 kg (v litroch)

Čokoláda

17 196

Ryža

2 497

Hovädzie mäso

15 415

Chlieb

1 608

Orechy

9 063

Mlieko

1 020

Bravčové mäso

5 988

Jablká

822

Maslo

5 553

Banány

790

Kuracie mäso

4 325

Zemiaky

287

Vajcia

3 265

Kapusta

237

Syr

3 178

Paradajky

214

Potravina

Spotreba vody
na 1 kg (v litroch)

Zdroj: Water Footprint Network
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ČO ROBIA PRE EKOLOGICKY ŠETRNÉ SPRÁVANIE SLOVENSKÉ FIRMY?
Autor: Zuzana Mecková

Foto: Lucia Poláčeková

Lucia Poláčeková
PR supervízor pre SR McDonald´s Slovakia

V spoločnosti McDonald´s zodpovedne dodržiavame ciele stanovené Európskou úniou v rámci obehového hospodárstva. Uvedomujeme si, že sme
veľkým hráčom, ktorého ekologické záväzky a ich
uplatňovanie v praxi majú veľký vplyv na životné
prostredie. Chceme tento fakt využívať a ísť iným

Foto: Anna Jamborová

Anna Jamborová
hovorkyňa ČSOB

V ČSOB eliminujeme používanie papierových materiálov a letákov v našich pobočkách a ich obsah
presúvame do tabletov. Do digitálneho prostredia
sa snažíme v čo najväčšej miere koncentrovať aj
komunikáciu so zákazníkmi. Naša centrála spĺňa
36

spoločnostiam príkladom. Naším cieľom je do roku
2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 36 % porovnateľne tak ako v roku 2015.
Realizujeme preto množstvo aktivít, ku ktorým
patrí už od roku 2000 ručné triedenie všetkého odpadu určeného na ďalšiu recykláciu. Do roku 2025 plánujeme mať 100 % našich obalov len z recyklovaných,
obnoviteľných alebo plne certifikovaných materiálov
a triediť odpad po našich zákazníkoch. V súčasnosti
používame 80 % obalov na papierovej báze.
Aktuálne máme rozpracované viaceré eko-projekty. Prispievame k obmedzeniu produkcie plastov
prechodom z jednorazových plastových téglikov
na papierové, čo predstavuje až 30 ton ušetreného
plastu ročne. Okrem toho testujeme papierové slamky, kompostovateľné obaly na naše burgery i plne recyklovateľné tégliky v rámci projektu NextGen Cup
Consortium. Celoplošné zavedenie papierových slamiek by ušetrilo ďalších približne 10 ton plastov.

prísne kritériá zelenej certifikácie podľa štandardu
BREEAM Excellent. Na budove „Bralo“ sa nachádza
zelená strecha.
Potrebu ochrany životného prostredia vnímajú
ako samozrejmosť aj naši zamestnanci. Motivujeme
ich k tomu, aby odpad v čo najväčšej možnej miere
triedili, aj preto pri pracovných stoloch nie sú bežné
odpadkové koše. Čoraz intenzívnejšie dochádzajú do
práce na bicykloch alebo využívajú na presúvanie na
pracovné stretnutia korporátne bicykle.
Na jar sme spustili nadnárodnú výzvu Team
BLUE, cieľom ktorej bolo motivovať tak zamestnancov, ako aj klientov či dodávateľov vo všetkých krajinách, v rámci ktorých pôsobí skupina
KBC, k znižovaniu produkcie CO2, podpore cirkulárnej ekonomiky a zbieraniu odpadu. Za každého
zapojeného účastníka ČSOB zabezpečí vysadenie
jedného nového stromu na Slovensku.
November/December 2019
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Foto: Marián Galajda

Marián Galajda
PR manager Tatry mountain resorts

Spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR) sa pri svojich investičných a prevádzkových aktivitách snaží
minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie.
V tomto roku najväčší slovenský akvapark Tatralandia
informoval o 80-percentnom znížení produkcie plastového odpadu z gastronómie. Termálny
park Bešeňová má ambíciu stať sa „zeleným parkom“.

Foto: Lucia Kovarovič Makayová

Lucia Kovarovič Makayová
hovorkyňa Volkswagen Slovakia

Udržateľná výroba automobilov je jedným zo
zásadných princípov spoločnosti Volkswagen
Slovakia. Automobilke sa podarilo splniť cieľ zníženia zaťaženia životného prostredia na jedno vyrobené vozidlo do roku 2018 o 25 % oproti roku
2010. Aktuálne pokračuje naša stratégia v oblasti
ochrany životného prostredia pod názvom Zero

Racionálne nakladanie so zdrojmi plnia aj hotelové strediská, ktoré sa okrem toho venujú aj pomoci
prírode – čoho príkladom je osadenie včelích úľov na
streche hotela FIS na Štrbskom Plese.
V Českej republike sme v rezorte Ještěd rozbehli pilotný projekt Ještědéle, ktorého cieľom je
prvé ekologické lyžiarske stredisko. V našich lyžiarskych strediskách podporujeme aktivity spojené so zalesňovaním a novou výsadbou. Veľkú
pozornosť venujeme samotným zjazdovkám, na
ktorých ročne vysejeme tony špeciálneho trávneho semena schváleného odborníkmi z národných
parkov. Pri zasnežovaní sa snažíme zachytávať
dažďovú vodu a cyklicky ju vraciame späť do
prírody.
Ochrana životného prostredia je celosvetovou témou, pričom šanca na zmenu príde len vtedy, ak každý začne od seba a od svojich možností.
Spoločnosť TMR rovnako ako všetky veľké spoločnosti musia byť v tomto smere príkladom.

Impact Factory, ktorej cieľom je znížiť zaťaženie
životného prostredia až o 45 % na jedno vyrobené vozidlo do roku 2025. Znižovanie zaťaženia
životného prostredia sa dlhodobo meria pomocou
piatich kľúčových ukazovateľov: spotreba energie
a vody, produkcia odpadov končiacich na skládke, emisií CO2 a prchavých organických zlúčenín
(VOC).
Rok 2019 sa v našej spoločnosti nesie v oblasti
životného prostredia v znamení vody. Z pohľadu
investícií sme sa venovali rozsiahlej sanácii potrubných rozvodov privádzajúcich do bratislavského závodu pitnú a úžitkovú vodu, zmodernizovali sme vlastnú úpravňu úžitkovej vody, ako aj
čistiareň odpadových vôd. Aj v oblasti energií nasadzuje spoločnosť úsporné opatrenia a technológie. Automobilka odoberá elektrinu pochádzajúcu
výlučne z obnoviteľných zdrojov, čím priamo prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju a znižovaniu
produkcie skleníkových plynov.
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NEZANECHÁVAJME
PO SEBE NEPORIADOK,

RADŠEJ NIEČO PEKNÉ...
Autor: Jana Schochmann
Foto: Tomáš Griger

Projekt „Zelený event“ vznikol ako spolupráca
dvoch zodpovedných mladých žien, ktoré
sa rozhodli, že odpad by nemal byť tým, čo
ostane ako pamiatka po našej civilizácii.
Rozhodli sa ísť príkladom a výrazne znížiť
produkciu odpadu na firemných eventoch.
Zároveň postavili na hlavu tvrdenie, že čo
je ekologické, musí byť drahé. Stačí len
zlepšiť plánovanie. Zuzana Frešo a Miroslava
Klimantová v rozhovore pre Financial Report.
Ako vznikol projekt Zelený event
a aká bola vaša motivácia?
Zuzana Frešo:
Rozhodnutie vyplynulo z práce, ktorú doposiaľ robím. V mojej firme
BeFresh.sk sa už roky zaoberám aj
zdravým stravovaním. Okrem iného
pripravujem raw koláče a torty na rôzne spoločenské podujatia. Raw stravovanie ma zaujalo ako nová zaujímavá
alternatíva. Rozhodla som sa túto
oblasť viac preskúmať a nezastavila
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som sa len pri receptoch z internetu. Rozhodne som chcela urobiť viac.
Napríklad zlepšovať sa formou štúdia
a kurzov. Počas uplynulých rokov sa
mi podarilo absolvovať niekoľko kvalitných školení. Spravila som si napríklad aj kurz v najlepšom kulinárskom
inštitúte, v americkom Matthew
Kenney Culinary Institute. Práve tam
vznikol plán rozšíriť biznis aj na slaný a sladký RAW a VEGAN catering.
Mnohé firmy mali následne záujem

nielen o catering, ale aj o kurzy prípravy takéhoto jedla. Bolo to pre mňa
jednoduchšie, ako pri teplom jedle,
keďže ja nepoužívam teplo na úpravu
produktov, mohla som spraviť kurz
prípravy raw jedla, napríklad aj v zasadačke. Bohužiaľ, prirodzenou súčasťou takýchto aktivít bola aj tvorba
odpadu. Uvažovala som teda, ako ho
eliminovať a začala som hľadať riešenie. Spočiatku som aspoň obozretnejšie nakupovala. Neskôr som spoznala
November/December 2019
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Mirku, ktorá sa problematikou zaoberala a mala už k dispozícii aj zaujímavý produkt. Vďaka jej projektu sa nám
podarilo výrazne znížiť odpad. Keď sa
mi podarilo vyriešiť problém vo vlastnej firme, napadlo mi začať robiť „bezodpadové“ eventy aj pre iných. To bol
začiatok našej spolupráce.

sfére môžeme toho ešte veľa zmeniť.
Priviedlo ma to k rozbehnutiu projektu Food Cycler, čo je zariadenie
na spracovanie biologického odpadu
v domácnostiach. Potom som stretla
Zuzanu a ako už spomínala, rozhodli sme sa rozbehnúť projekt Zelený
event pre firmy.

Miroslava Klimantová:
Ja som roky pôsobila v korporátnej
sfére. Veľké spoločnosti sa už nejaký čas snažili brať do úvahy aj ekológiu a intenzívne riešili dlhodobú
udržateľnosť. Napríklad ako zabaliť výrobky tak, aby boli atraktívne
a príjemné, ale nezaťažovali životné prostredie. Postupne som začala premýšľať nad tým, ako by som
k zlepšeniu ekológie mohla prispieť
aj ja sama. Po odchode z korporátu
som sa rozhodla riešiť otázku vzniku a eliminácie odpadu v kanceláriách a domácnostiach, pretože v tejto

Mňa k Zelenému eventu pritiahlo
aj to, že mám potrebu o týchto veciach hovoriť a uvádzať ich reálne
do praxe. Je žiaduce inšpirovať aj
ostatných okolo seba. Vnímam to
ako jednu z dôležitých platforiem na
komunikáciu so širokým publikom.
Jednoducho ukazujeme ľuďom v praxi, že žiť ekologickejšie sa dá.
Povedzme si o vašom projekte Zelený event viac. Kde všade
a ako konkrétne sa vám pri spoločenských podujatiach darí eliminovať odpad?

Zuzana: Na „klasickom“ evente sa pomerne bežne používajú balóny, plastové poháre a podobne. U nás to
neuvidíte. Nepoužívame plasty a eliminujeme aj kompostovateľný riad.
Používame sklo a nádoby, ktoré sú
umývateľné a dobre si naplánujeme
nákupy. Kúpime len to, čo skutočne
potrebujeme, aby sme potravinami
neplytvali. Minimalizujeme odpad. Ak
si na smoothie event donesie niekto
vlastný pohár, tak minieme omnoho
menej pohárov so slamkami. K tomu
sa snažíme viesť aj účastníkov eventu.
Odpad, ktorý vznikne, správne roztriedime a spracujeme aj druhotne.
Miroslava: Snažíme sa, aby si účastníci z eventu odniesli dobrý pocit, ale
aj inšpiráciu. Chceme ich nielen zabaviť, ale zároveň im ísť aj priamo príkladom, ako sa veci dajú robiť lepšie.
Tak, aby to vedeli aplikovať doma,
v kancelárii či v bežnom živote.
39
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Ako sa vám darí vyrovnať sa s neštandardnými požiadavkami zo
strany klientov? Nevzniká niekedy nesúlad s vaším ekologickým
predsavzatím?
Miroslava: Keď sa s klientom, ktorý
nás osloví, rozprávame, vždy sa snažíme identifikovať, čo chce eventom
dosiahnuť. Či ide len o zábavu, alebo
aktívne hry – teambuilding, motivačnú akciu a podobne. Pýtame sa ho,
aký je zámer a aký odkaz má zaznieť.
Podľa toho navrhujeme konkrétne
ekologickejšie alternatívy. Snažíme
sa vyrovnať so všetkými požiadavkami, no klienti, ktorí si nás objednávajú, už väčšinou vnímajú aj tento
ekologický rozmer a pociťujú potrebu
posúvať sa dopredu.
Ekologické riešenia sa môžu niekedy spájať aj s vyššou cenou.
Dá sa spojiť ekologické riešenie
s ekonomickým?
Zuzana: Nejde o finančnú, ale skôr
o časovú náročnosť. Uvedomelý
človek však nemôž e by ť úplne
leniv ý. Ekolo g ické r iešenia nemusia byť drahé, ale vyžadujú si
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plánovanie a zodpovednosť. Presne
si veci vopred premyslieť a dobre ich
zorganizovať.

použiteľná viackrát, alebo je možné
ju po použití recyklovať. O potravinový odpad sa postará Food Cycler.

Miroslava: Ja si myslím, že ide o mýtus. Naopak, žiť ekologicky je ekonomicky výhodné. Pretože hlavným
odkazom je neplytvať, a teda neutrácať za veci, ktoré nevyužívame. Je to
o zdravom úsudku a prehodnotení
toho, čo skutočne potrebujeme a čo
nie. Nie je to o plytvaní, ale o racionálnom využívaní zdrojov.

Čo všetko a ako sa dá recyklovať
v zariadení Food Cycler?
Miroslava: Ide o inováciu, ktorá na
Slovensku ani v Česku nie je príliš
známa. Je to zariadenie, ktoré bolo
vyvinuté v Kanade a dokáže spracovať potravinový odpad bez dážďoviek a baktérií. Odpad sa nasype
do prístroja a o tri hodiny je z neho
substrát. Objem odpadu sa zredukuje
o 90 % a substrát putuje do pôdy alebo záhradky. Je veľa potravinového
odpadu, ktorý sa nedá kompostovať,
ako napríklad citrusové šupky, jogurt
a podobne. Toto vyrieši Food Cycler
a premení ho na voňavý substrát.

Vedia si teda takýto event dovoliť
aj menšie firmy?
Miroslava: Zelený event je finančne dostupný a porovnateľný s eventom klasickým. Cena je individuálna
a závisí od očakávaní a požiadaviek
klienta. No nedá sa povedať, že zelený event stojí viac ako ten klasický.
Zuzana: Navyše, my vieme mnohé
veci použiť aj viackrát, takže znižujeme náklady na kúpu aj pre klienta. Niektoré veci nekupuje, len ich
prenajímame. Takisto čo sa týka
výzdoby, používame takú, ktorá je

Ako to s odpadom a ekológiou
funguje u vás doma?
Zuzana: U mňa sa to začalo základným ekologickým opatrením
pri bežnom nakupovaní. Používam
vlastné tašky. Nekupujem si stále
nové. Zaoberám sa aj tým, ako používať vrecká do koša. Najskôr som
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kúpila kompostovateľné. No premýšľala som, ako sme to robili kedysi. Nedávali sme plastové vrecko,
ale noviny. Takto to už budem robiť
aj ja a kôš potom jednoducho umyjem. Máme aj ekologické čistiace
prostriedky a snažím sa o ekológii
hovoriť aj s deťmi. Myslím, že toto
minimum môže urobiť každý.
Miroslava: Moja cesta k ekológii sa
stala mojím životným štýlom. Najprv
som riešila domáci kompost za pomoci dážďoviek a neskôr som sa dostala k Food Cycleru. Následne mi
ostával už len suchý odpad. Ten sa dá
zmenšiť napríklad aj tým, že si nekupujem šunku v plastovom obale, ale
radšej krájanú. Tak isto som začala
preferovať jednoduché nakupovanie.
Teda nie mnoho vecí, ale radšej jedna
viacúčelová vec. Výrazne som zredukovala plytvanie jedlom. Odporúčam
každému prečítať si knihu od Bei
Johnsonovej, ktorá napísala príručku o tom, ako produkovať menej
odpadu.
Kde majú podľa vás Slováci najväčšie medzery v ekologickom
myslení a prístupe?
Zuzana: Ono je to aj o výchove.
Začať treba už od malička. Mám kamarátku v Rakúsku, ktorá prenajíma dve poschodia svojho domu. V
Rakúsku platia iba za odpad, ktorý
nedokážu vyseparovať, a to podľa
jeho váhy. Aj svojich hostí teda vedú
k separovaniu. No často práve Slováci
a Česi neseparujú, aj napriek jej prosbám a upozorneniu. Takže moja
známa si po ich návšteve vezme rukavice a odpad pretriedi. Nás k ekologickému správaniu nikto nevedie.
Nemáme stimuly, chýba tu motivácia. Musela by sa zmeniť aj politika

pri riešení odpadového hospodárstva, aby ľudia mali dôvod separovať
a správať sa ekologicky.
Miroslava: Na druhej strane už prebieha aj veľa iniciatívnych projektov na školách, čo je dobré. Sú však
nutné aj systematické opatrenia zo
strany štátu. V tomto je Rakúsko jednoznačne výrazne vpredu. Slovensko
je na chvoste v recyklácii a separovaní. Separujeme len 20 % odpadu.
V Rakúsku dokážu vyseparovať až
40 %. Legislatíva v danej oblasti sa
pomaly zlepšuje. Napríklad budú
zálohované aj plastové fľaše. Plasty
však tvoria len 10 % celkového odpadu. Systém treba nastaviť efektívnejšie a na problémy nahliadať komplexnejšie. To všetko spolu – systém,
vzdelávanie aj motivácia, môže pomôcť dosiahnuť zmenu aj v prístupe
bežných ľudí.
Znížiť svoju odpadovú stopu je
niečo, čo môžeme pre ekológiu

a pre seba urobiť všetci. Vedeli
by ste našim čitateľom objasniť,
ako veľmi planéte škodí práve
produkcia odpadu?
Miroslava: Na Slovensku je viac ako
5 850 nelegálnych skládok a viac ako
100, ktoré sú legálne, a každoročne
na skládky posielame 3,6 milióna
ton odpadu. Až 90 % by tam pritom nemuselo byť. Navyše skládky spontánne horia a odpad hnije.
Produkujú oxid uhličitý a skleníkové
plyny. Nečistoty prenikajú do vôd aj
do ovzdušia a následne ich sami dostávame do tela. Preto každý krok
k zlepšeniu je aj zlepšením k nám
samým.
Zuzana: Podľa mňa každý odpad,
ktorý nevyprodukujeme, je dobrý
odpad a týmto heslom sa riadim. Má
to zmysel, nebudeme predsa po sebe
zanechávať neporiadok, radšej niečo
pekné.
Ďakujeme za rozhovor.
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ŤAŽÍ SA VIAC,
AKO BY SA MALO.
O ZÁSOBY DREVA MÔŽEME
PRÍSŤ ZA 60 ROKOV
Autor: Zuzana Mecková
Foto: Shutterstock

Nie je žiadnym tajomstvom, že aj vzácnejšie
lesy na Slovensku nie sú v praxi zďaleka také
chránené, ako by sa žiadalo. Masívne ťažby
v národných parkoch a chránených územiach
neboli doposiaľ ničím nezvyčajným. Otázkou
je, ako sa bude situácia vyvíjať, keďže
schválená novela zákona o ochrane prírody
prináša v prvom rade zvýšenie právomoci
štátnych ochranárov Slovenska. Bez ich
súhlasu od 1. januára 2020 už nebude možná
ťažba dreva v našich chránených územiach
s tretím a vyšším stupňom ochrany.
Krízová situácia v národných
parkoch
Vážnosť situácie opisujú ochranári
Slovenského ochranárskeho snemu
(S-O-S) vo svojej výzve vláde SR:
„Najvážnejšie boli masívnou ťažbou
42

dreva postihnuté Nízke Tatry, kde
sa ešte pred rokom 2004 nachádzali
tisíce hektárov starých prirodzených
lesov. Dnes je veľká časť z nich vyťažená a ich regenerácia bude trvať
storočia.“

Skutočnosť je taká, že ťažby dreva prebiehajú na Slovensku nielen v hospodárskych lesoch, ale
i v ochranných pásmach lesov z rôznych dôvodov. K týmto tzv. ochranným lesom sa pristupuje veľmi často
November/December 2019
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rovnako ako k hospodárskym lesom. Obmedzenia náhodných ťažieb
dreva sú v hospodárskych lesoch
minimálne.
Podľa štátnych ochranárov ich
požiadavky na ochranu prírody nie
sú nerealizovateľné, neekonomické
a určite nie prehnané. No i napriek
tomu lesník Henrich Mičko z riaditeľstva Štátnej ochrany prírody SR
tvrdí: „Naše požiadavky na ochranu
prírody sú iba v minimálnej miere
akceptované, často sú bez akejkoľvek
odozvy.“
Ťaží sa veľa kvôli biomase,
vývozu a lykožrútom
O tom, že situácia je kritická, svedčia
aj výsledky štúdie Dušana Lukášika
– Les ako odraz morálky spoločnosti
z roku 2019. Podľa nej sa ťažba dreva
zvýšila o 50 % oproti predchádzajúcemu obdobiu. Zatiaľ čo v roku 2008
sa vyťažilo 6,5 milióna metrov kubických dreva, v roku 2018 to bolo
až 9,8 milióna metrov kubických.

Celkovo ide o 21 miliónov metrov
kubických vyťaženého dreva za roky
2010 až 2018, čo predstavuje približne 140-tisíc futbalových ihrísk, respektíve 85-tisíc hektárov.
Správa o lesnom hospodárstve
v SR za rok 2018 však tvrdí, že vyťažených takmer 10 miliónov metrov
kubických dreva stále predstavuje
menší objem ako bol v tom istom
roku bežný prírastok – 12 miliónov
metrov kubických. Zároveň uvádza,
že z vyťaženého dreva predstavovala
náhodná ťažba 5,7 milióna metrov
kubických. Náhodnú ťažbu ovplyvňuje predovšetkým premnoženie lykožrúta smrekového.
Podľa správy máme v súčasnosti
v dôsledku aktuálneho vekového zloženia lesov (prevažujú porasty s vekom
nad 70 rokov) na Slovensku historicky
najvyššie zásoby dreva v tomto storočí
– 481 miliónov metrov kubických. Na
našom území sa nachádzajú 2 milióny
hektárov lesa a výmera lesných porastov sa od roku 1990 zvýšila o 26-tisíc

hektárov. Momentálne je vyše 41 %
územia SR pokrytého lesmi.
Graf zo štúdie Centra VEOZEDIS
znázorňuje výrazne negatívny vývoj poklesu zásob drevnej hmoty na
Slovensku. Ťažba dreva v objeme
približne 10 miliónov metrov kubických ročne má podľa nej dve hlavné
príčiny. Prvou je zvýšený dopyt po
biomase. Kapacity elektrární sú totiž nastavené nad dostupné množstvo biomasy, ktoré je možné získať
zo 6,5 milióna kubických metrov
etátu (množstevná norma ťažby
dreva, ktoré možno v lese trvalo ťažiť). Zároveň cena biomasy je umelo
navyšovaná nad jej trhovú hodnotu.
Druhou príčinou rastúcej ťažby dreva
je dopyt na zahraničných trhoch, čo
spôsobilo, že vyvážame 5-násobne
viac smrekového dreva ako v roku
2000. Štúdia ukázala, že pri takomto
tempe ťažby dreva dôjde k vyčerpaniu zásob drevnej hmoty zhruba za
60 rokov, pričom rozpad lesa je možné očakávať omnoho skôr.

Pokles drevnej hmoty pri súčasnom trende v SR
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Hospodársky výsledok lesného hospodárstva na Slovensku za rok 2018
bol 40,62 milióna eur. Drevo je najvýznamnejším zdrojom príjmov na
zachovanie funkcií lesov a udržanie
zamestnanosti v lesníckom sektore.
V lesnom hospodárstve pracuje až
okolo 18-tisíc ľudí, ktorí spadajú pod
jednotlivé subjekty lesného hospodárstva. Z nich je približne 8,9-tisíc
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zamestnaných a okolo 9-tisíc živnostníkov. Výška priemernej mzdy
tu v roku 2018 dosiahla hodnotu 980
eur, čo v čistom predstavuje sumu
711 eur.
Ťažbou dreva k záplavám
a klimatickým zmenám
Nadmerným vyrubovaním lesov a výstavbou ciest v národných

parkoch si sami bránime k zlepšeniu
súčasného stavu, pričom na samovoľnú rýchlu obnovu lesnej vegetácie môžeme rýchlo zabudnúť. Lesník
Mičko opisuje nepriaznivú situáciu
a stále rastúci tlak na využívanie
dreva na energetické účely. Mnohí
pritom mylne označujú drevnú biomasu za obnoviteľný zdroj energie.
„Jej ťažbou dochádza k nezvratným,
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resp. stáročným poškodeniam väzieb
v rámci ekosystémov, vrátane poškodenia alebo zničenia pôdy. Je to
jeden zo zásadných škodlivých faktorov pôsobiacich na lesné ekosystémy.“
Podľa Slovenského ochranárskeho
snemu (S-O-S) nielen, že touto nadmernou ťažbou dreva zvyšujeme riziko povodní a sucha, zrýchľujeme
deštrukciu pôdy, ale prispievame aj
k zvyšovaniu koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére. „Pri ťažbe
uniká do atmosféry veľké množstvo
emisií oxidu uhličitého, čo prispieva
k zmenám klímy," opisuje ochranár
Erik Baláž. Prirodzene, ničíme aj biologickú rozmanitosť a turistický potenciál našich hôr.
S týmito najviditeľnejšími negatívnymi javmi s priamymi dôsledkami na obyvateľstvo súhlasí i lesník
Henrich Mičko a vymenúva ďalšie
súvisiace dôsledky, ako sú: „Záplavy,
nevyrovnané prietoky, zníženie
priemerných prietokov, erózia pôdy
– strata pôdy a humusových horizontov, zanášanie korýt tokov a priehrad
– odnos pôdnych častíc.“
Okrem iného o svoje prirodzené
prostredie prišli a stále prichádzajú
viaceré druhy živočíchov či rastlín
viazané na lesy. Tetrov hlucháň, symbol prirodzených horských lesov, je
na pokraji vyhynutia. Nie div, že situácia vážne znepokojuje verejnosť.
Ochranári sa zhodujú, že pokiaľ by
sme chceli, aby na našom území žilo
povedzme tisíc jedincov tohto druhu,
ako v nedávnej minulosti, potrebujú tieto vtáky plochu prirodzených
horských lesov približne 50-tisíc
hektárov.
„S negatívnymi vplyvmi súvisí
i vykonávanie ťažby stromov napadnutých drevokazným hmyzom, ktoré
sú rizikom pre gradáciu jeho počtu,“

dopĺňa Mičko. Vo väčšine riešení
ide o tzv. náhodnú ťažbu, ktorá sa
vykonáva na neobmedzene veľkých
územiach, často i v rôzne chránených
a cenných územiach, kde sa ťažia
všetky stromy v danej lokalite, teda
aj tie, ktoré nepredstavujú hrozbu.
„Pozitívne dôsledky pre samotné
prírodné prostredie má lesohospodárska činnosť len výnimočne, ide
hlavne o prípady, keď už v minulosti
človek do lesných ekosystémov negatívne zasiahol a svojimi súčasnými
aktivitami chce proces ‚naturalizácie‘
urýchliť, čo však prináša ďalšie riziká,“ dodáva Henrich Mičko. Vo vzťahu k ľudskej spoločnosti spomína
uvádzanie vyťaženého dreva na trh
a v určitej miere aj lokálnu zamestnanosť miestnych obyvateľov.
Bez súhlasu štátnych
ochranárov to už viac
nepôjde
Novela zákona o ochrane prírody
prináša krok vpred v boji proti vyrubovaniu lesov na Slovensku. Hovorca
Ministerstva životného prostredia
SR Tomáš Ferenčák komentuje novelu: „Podstatnou zmenou je zvýšenie právomoci štátnych ochranárov
Slovenska, bez ktorých súhlasu nebude možná ťažba dreva či podniknutie ďalších krokov, ktoré by mohli
ohroziť prírodu v chránených územiach s tretím a vyšším stupňom
ochrany – teda v národných parkoch,
chránených krajinných oblastiach,
chránených areáloch či v prírodných rezerváciách. Súčasne novela
zakazuje plošné výruby vo vzácnych
lokalitách.“
Keďže doteraz mohli štátni ochranári zabrániť výrubom takmer výlučne iba v najvyššom – piatom stupni
ochrany, zmena oproti predošlému

zákonu je celkom výrazná. „Vďaka
schválenej novele ide o rozšírenie
právomoci ochranárov na viac ako
400 000 hektárov vzácneho územia
Slovenska,“ dopĺňa minister životného prostredia Lázsló Sólymos.
Novelu podpísala prezidentka SR
Zuzana Čaputová a jej účinnosť bude
platiť od 1. januára 2020. „Jej prijatie považujeme len za jeden krok,
pričom už dnes je jasné, že ak chceme
účinnejšie chrániť našu krajinu, naše
lesy, budú musieť nasledovať ďalšie
kroky a opatrenia,“ povedal hovorca
hlavy štátu Martin Strižinec.
Podľa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF Slovensko) náhodná ťažba dreva dnes predstavuje
58 % všetkej ťažby, čím Slovensko
prichádza o najvzácnejšie lesy. Fond
sa k schválenej novele zákona stavia
pozitívne. „Oceňujeme, že poslanci
podporili kľúčový bod, aby náhodnú
ťažbu v chránených územiach musel posúdiť orgán ochrany prírody,“
uviedol WWF Slovensko na svojom
Facebooku.
Aj generálny riaditeľ Štátnej
ochrany prírody SR Martin Lakanda
vníma schválenú novelu ako zvýšenie
ich právomoci. „Ako najvýznamnejšiu zmenu vnímam práve posilnenie
našej pozície pri schvaľovaní zásahov
do národných parkov a ostatných
chránených území. Štátna ochrana
prírody sa priamo podieľala na príprave novely zákona.“ Otázkou je, či
pásma našich slovenských lesov sú
jednoznačne územne rozčlenené do
jednotlivých ochranných stupňov. To
by v opačnom prípade mohlo situáciu skomplikovať. Ostáva len veriť,
že schválené kľúčové zmeny a opatrenia dokážu v budúcnosti zabezpečiť
efektívnejšiu ochranu našich vzácnych území.
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HORÍ NÁM PLANÉTA.
VODA NA UHASENIE
UŽ NESTAČÍ
Autor: Marek Mittaš
Foto: Shutterstock

Našu planétu čoraz častejšie zachvacujú
intenzívne požiare. Nejde pritom o malé
lokálne epicentrá, ktoré boli súčasťou
letných horúčav prakticky neustále.
Rozmáhajú sa požiare obrovských
rozmerov, ktoré spôsobujú doslova
rakovinu pľúc našej planéty. Vyhliadky
do ďalších rokov nie sú vôbec priaznivé.
Na Sibíri zhoreli 3 milióny
hektárov lesa
Požiare v Rusku tento rok dosiahli
obrovské rozmery, a to také veľké, že
Rusko nedokázalo dostať rozsiahle
územie plameňov pod kontrolu niekoľko týždňov. Sibírska tajga horela
na ploche troch miliónov hektárov,
čo je 30-tisíc štvorcových kilometrov.
Jednotlivé požiare sa darilo hasiť, ale
trvalo niekoľko mesiacov, kým na
konci septembra Rusi deklarovali, že
ničivé plamene boli zahasené.
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Podľa organizácie Greenpeace žilo
na územiach zasiahnutých požiarmi
viac než 13-tisíc kusov zveri, z toho
približne 5 500 sobov, 300 medveďov, ako aj zhruba 2 700 jeleňov,
1 500 losov a ďalších prežúvavcov.
Množstvo zvierat uhynulo, množstvo
utieklo a hľadá útočisko u ľudí, čo je
nebezpečné pre obe strany.
Navyše požiare na Sibíri vyprodukovali približne toľko oxidu uhličitého,
ako vyprodukuje Švédsko za rok.

Problémom teda nie je len katastrofa
samotná, ale aj to, že požiare takéhoto rozsahu enormne zvyšujú podiel
oxidu uhličitého, a tým vlastne samy
urýchľujú globálne otepľovanie, ktoré k požiarom prispieva.
Horel amazonský aj africký
prales
Požiare tento rok neboli len v Rusku.
Hlásili ich aj v strednej a južnej
Afrike, kde sa nachádza druhý najväčší dažďový prales na svete. V auguste bolo v Brazílii viac ako 24 000
požiarov, v Rusku cez 7 000, v USA
4 300, dokonca aj v Angole ich bolo
takmer 24 000.
V Brazílii bolo tento rok zatiaľ najviac
požiarov od roku 2013. Ich intenzita bola taká veľká, že napríklad počas augusta v São Paulo následkom
požiarov padol na mesto dymový
súmrak. V brazílskej metropole
sa zotmelo už o tretej popoludní.
Krajinu zahalil dym z požiarov, ktoré
November/December 2019
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Sibírska tajga horela
na ploche troch
miliónov hektárov.

blčali v amazonskom pralese takmer
3 000 kilometrov od mesta. Vplyv
požiarov na naše životy tak začína
byť omnoho závažnejší ako len ohrozenie priamym plameňom.
Okrem počasia často prispieva ku
vzniku požiarov aj samotný človek.
Neopatrnosťou aj bezohľadnosťou,
ktorá sa preukazuje často v strednej Afrike, kde sú požiare mnohokrát výsledkom činnosti miestnych
farmárov. Škody na ekosystéme sú
v týchto krajinách pritom ešte závažnejšie, keďže na ich hasenie nie sú
dostatočne pripravené po technickej
ani finančnej stránke.

Požiarov bude pribúdať a na ich
uhasenie už nestačí len voda, ale
radikálna zmena myslenia, prístupu k planéte a zvýšenie ekologickej
zodpovednosti.

Slovensku sledujeme za ostatných 50
rokov významné klimatické posuny.
V niektorých oblastiach v priemere
až o dva stupne Celzia,“ hovorí Jozef
Pecho.

Čaká nás peklo aj na
Slovensku?
Najbližšie roky sa otepľovanie nezmierni, a je teda malá šanca, že počet
požiarov klesne. Tie budú prilievať
stále „olej do ohňa“ klimatických
zmien. O to je nutnosť znižovania
emisií človekom naliehavejšia. Čím
skôr so znižovaním tvorby emisií
začneme, tým menšie dôsledky budú
a tým skôr môžeme tento proces
zvrátiť.

S vyššou teplotou a hlavne jej výkyvmi aj na našom území prognóza
častejších požiarov môže byť reálnejšia. Tak, ako sa napríklad už deje
v Chorvátsku či Grécku, ktoré aj tento rok zachvátili požiare, a nie sú od
nás vôbec ďaleko.

Či sa začnú veľké požiare týkať aj
Slovenska, nie je isté. Budúcnosť sa
nedá veštiť z jasnej oblohy, ale zmena
klimatického pásma je aj na našich
zemepisných šírkach citeľná. „Na

Aj keby sme odstavili
tvorbu emisií hneď
teraz, otepľovať sa
bude najbližších 30 až
50 rokov.

Každý požiar je nebezpečný z dvoch
dôvodov. Likviduje stromy, ktoré sú
pľúcami našej planéty, a zároveň produkuje toľko škodlivín, že samotnú
skazu planéty urýchľujú. A či je možné tento trend zastaviť? Na hasenie
je už trochu neskoro. Meteorológ
a klimatológ Jozef Pecho hovorí:
„V atmosfére je dnes dostatok uhlíka,
čo znamená, že aj keby sme odstavili
tvorbu emisií hneď teraz, otepľovať
sa bude najbližších 30 až 50 rokov.“
Tiež dodáva, že to nie je dôvod nezačať sa správať zodpovedne, pretože
čím neskôr prestaneme so znečisťovaním, tým dlhšie sa bude otepľovať.
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STOVKY MILIÁRD NESTAČIA,
ZMENA KLÍMY

SI VYŽADUJE ŠTVORNÁSOBNE
VYŠŠIE INVESTÍCIE
Autor: Dominik Hapl

Ochranu klímy nestačí len verejne proklamovať,
ale vyvinuté úsilie sa musí prejaviť aj do čísiel
a konania zo strany štátov a súkromného
sektora. Financie sú v tomto smere kľúčovým
faktorom. Aktuálne čísla naznačujú, že aj keď
objem investícií do ochrany klímy každým
rokom rastie, tempo ich nárastu je natoľko
pomalé, že ľudstvo to so záchranou klímy
nemusí stihnúť.
Lídrami sveta Východná
Ázia, Pacifik a západná
Európa
Množstvo financií, ktoré krajiny
sveta v roku 2018 investovali do
zmeny klímy, bolo na úrovni 546
miliárd USD, uvádzajú dáta Climate
Policy Initiative. „Množstvo finančných tokov ani ich smerovanie nie
sú dostatočné na udržanie teploty
pod 2 stupňami Celzia, nehovoriac o 1,5 stupňa,“ hovorí Ottmar
Edenhofer, riaditeľ Potsdamského
inštitútu pre výskum klimatických
vplyvov v Nemecku. Investovaných
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vyše 500 miliárd predstavuje približne len 25 % potrebných ročných
zdrojov, ktoré by mali byť preinvestované na zmenu a ochranu klímy.
Lídrami v objeme investícií sú
krajiny Východnej Ázie a Pacifiku,
západnej Európy a Severnej
A me r i k y. T ie to re g ióny t vor i a
takmer 80 % súčasných investícií na
ochranu klímy. Väčšina finančných
prostriedkov na boj so zmenou klímy – 76 % zo spomínaných 546 mld.
USD – sa stále investuje v tej istej
krajine, z ktorej peniaze pochádzajú. Táto skutočnosť odhaľuje

silnú „domácu preferenciu“ medzi
investormi.
Verejné zdroje tvoria 256 mld.
USD a privátny sektor investuje
326 mld. USD. Napriek rastúcemu
trendu v priebehu posledných 5 rokov je objem financovania pomerne
slabý. Verejným investíciám kraľujú
výdavky na dopravu pred obnoviteľnými zdrojmi energie. Na opačnej
strane až 85 % všetkých súkromných
investícií ide do energetickej infraštruktúry z obnoviteľných zdrojov.
Medzinárodný panel OSN pre
zmenu klímy (IPCC) uvádza, že do
energetického systému je do roku
2035 potrebná viac ako štvornásobná investícia, aby sa obmedzil nárast
teploty nad 1,5 stupňa Celzia. Suma
2 400 mld. USD je zhruba 2,5 % svetového hospodárstva. Celkové úsilie
o riešenie zmeny klímy však nevyriešia len investície do energetických
systémov. Musia zahŕňať výdavky na
zalesňovanie, ochranu morí, recykláciu, znižovanie odpadu a ochranu
biotopov. Podľa analýz sú však výdavky na dosiahnutie stanovených
cieľov mimoriadne nízke.
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Objem investícií jednotlivých regiónov vynaložený na ochranu klímy v roku 2018
(v miliardách USD)
podiel súkromného sektora
podiel verejného sektora
Zdroj: Climate Policy Initiative

Európania vnímajú vážny
problém
Objem verejných výdavkov za rok
2017 na ochranu životného prostredia sa v EÚ pohyboval na úrovni 0,7 %
jej HDP. Značná časť týchto zdrojov je
využívaná na odstraňovanie odpadu
a jeho spracovanie, druhou hlavnou
položkou je manažment odpadových
vôd. Až terciárnym faktorom je znižovanie znečistenia, ochrana biodiverzity a iné. Lídrami v EÚ v investovaní
do ochrany životného prostredia sú
Holandsko a Grécko.

Slovensko sa nachádza na 14. mieste, keď do ochrany klímy investuje
0,7 % zo svojho HDP. Paradoxom
ostáva, že náš štát investoval v roku
2017 do odpadového hospodárstva
najviac spomedzi všetkých krajín EÚ
spolu s Maďarmi, no zlepšenie v tomto smere prichádza na Slovensku len
veľmi pomaly. Stále končí na našich
skládkach až 54 % odpadu a miera
jeho recyklácie je 38 %.
Podľa najnovšieho prieskumu
Eurobarometer o zmene klímy, ktorý bol uverejnený 11. septembra

2019, až 93 % Európanov verí, že
zmena klímy je vážnym problémom.
A 92 % Európanov v tomto prieskume podporilo, aby bola EÚ uhlíkovo neutrálna do roku 2050. Podľa
Parížskej dohody musia všetky strany do roku 2020 predložiť dlhodobú
stratégiu. Implementácia akčného
plánu je pomalá. „EÚ má zavedený
najkomplexnejší a najambicióznejší
právny rámec týkajúci sa opatrení
v oblasti klímy a úspešne prechádza
na hospodárstvo s nízkymi emisiami,
ktorého cieľom je do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu,“ píše
sa v tohtoročnej septembrovej správe Európskej komisie. EÚ je v tomto
smere iniciátorom zmeny, no objem
jej emisií tvorí iba zlomok celosvetovej produkcie oxidu uhličitého. Ak
sa nepridajú aj hlavní znečisťovatelia
(USA a Čína), úsilie Európanov môže
byť márne.

Celkové vládne výdavky na ochranu životného prostredia 2017 (v percentách z HDP)
odpadové hospodárstvo
hospodárenie s odpadovou vodou
znižovanie znečistenia
ochrana biodiverzity
výskum a vývoj ochrany životného
prostredia
ochrana životného prostredia
a iné položky
Zdroj: Eurostat
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NA SKLÁDKACH
KONČÍ NA SLOVENSKU

VIAC AKO MILIÓN TON
ODPADU ROČNE
Autor: Zuzana Mecková
Foto: Shutterstock

Odpad na Slovensku stále nedokážeme
dostatočne recyklovať podľa svetového
trendu. Oproti ostatným štátom Organizácie
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
v nakladaní s odpadom výrazne zaostávame.
Spomedzi 36 krajín OECD sme obsadili
až 28. miesto. Z celkového množstva
vyprodukovaného odpadu na Slovensku končí
na skládkach až 54 %. Realita je alarmujúca,
preto Ministerstvo životného prostredia SR
vyvíja aktívne opatrenia. Dôkazom toho je
zvýšenie miery recyklácie na Slovensku oproti
predošlému roku o 7 %.
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Máme piatu najhoršiu mieru
recyklácie
S hodnotením všetkých krajín OECD
prišla spoločnosť Sensoneo, ktorá vypracovala rebríček nakladania
s odpadom v jednotlivých štátoch
s názvom Global Waste Index. Z hodnotenia vyplýva i pozitívna správa,
že na Slovensku oproti ostatným
krajinám OECD vyprodukujeme na
hlavu výrazne menej odpadu. Tu sme
sa v rámci našej krajiny umiestnili na
pozitívnejšom 6. mieste s objemom
odpadu 2,3 mil. ton, čo je v porovnaní s USA, najväčším producentom
odpadu spomedzi všetkých krajín,
niekoľkonásobne nižší objem. Na
jedného obyvateľa sa u nás vyprodukuje 422 kg odpadu ročne, čo je
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oproti Spojeným štátom americkým
o 387 kg odpadu na obyvateľa menej.
Celkovú negatívnu pozíciu v rebríčku ovplyvnila hlavne nízka miera recyklácie (u nás 5. najnižšia spomedzi
OECD štátov) a stále pomerne vysoká miera skládkovania, s ktorou sme
skončili na 14. najhoršom mieste.
„Miera recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku za rok 2018 bola
na úrovni 38 %. Podiel skládkovania
sa do konca minulého roku pozitívne
znížil zo 61 % na 54 %,“ uviedol hovorca Ministerstva životného prostredia (ŽP) Tomáš Ferenčák.
Protiskládkové opatrenia
Ministerstvo ŽP už od roku 2016 vyvíja kroky k zlepšeniu situácie v nakladaní s komunálnym odpadom.
Začiatkom tohto roka vstúpil do
účinnosti „protiskládkový balíček“,
ktorého cieľom je motivovať prevádzkovateľov skládok k triedeniu
odpadu, a tým znižovať jeho množstvo na skládkach.
To pre prevádzkovateľov skládok
znamená prísnejšie pravidlá na ich
vytváranie a prevádzkovanie. Okrem
toho boli zavedené i vyššie poplatky za skládkovanie. Oproti tomu sú
zvýhodnené obce, ktoré komunálny

odpad poctivo triedia. Ako jeden
z hlavných cieľov si ministerstvo ŽP
do roku 2020 stanovilo splniť cieľ separovania a následného recyklovania
50 % komunálneho odpadu.
Zálohovanie PET fliaš
a plechoviek
Národná rada SR v septembri schválila zákon o zálohovaní nápojových
obalov z dielne envirorezortu, ktorý vstúpi do platnosti od 1. januára
2020. Uplatňovať by sa mal začať na
Slovensku od roku 2022. Zákon si dáva
za cieľ výrazne znížiť množstvo plastových obalov, kde v súčasnosti z miliardy
vyprodukovaných PET fliaš u nás končí
400 miliónov na skládkach.
Vďaka novému systému zálohovania
ministerstvo ŽP predpokladá, že až
95 % nápojových obalov by mohlo
skončiť v recyklačných zariadeniach.
„Presadenie zálohovania je jasným
dôkazom toho, že ochrana životného
prostredia na Slovensku už viac nebude stáť na periférii záujmu spoločnosti. Je to veľký krok pre zelenšie a čistejšie Slovensko,“ hovorí podpredseda
vlády a minister ŽP László Sólymos.
Slovensko sa k tomuto kroku odhodlalo ako prvá krajina spomedzi
štátov v strednej Európe. „Spolu so

zákonom prešla v parlamente i novela zákona o odpadoch, ktorá napríklad zvýhodňuje výrobcov recyklovateľných výrobkov na trhu. S touto
novelou zákona by sa mal od roku
2021 dostaviť i zákaz uvádzania jednorazových plastových výrobkov na
slovenský trh,“ dopĺňa hovorca ministerstva ŽP Tomáš Ferenčák.
Koľko nás stojí podpora
ekologického zaobchádzania
s odpadom?
Ministerstvo ŽP finančne podporuje
projekty zamerané na ekologický rozvoj a zlepšenie súčasnej situácie vo
viacerých oblastiach. „V rámci operačného programu Kvalita životného
prostredia ministerstvo podporilo
už viac ako 272 žiadostí v oblasti odpadového hospodárstva za viac ako
158 miliónov eur,“ podotýka Tomáš
Ferenčák.
Z toho až 55 žiadostí za takmer 65
miliónov eur bolo zameraných na
budovanie kompostární, ktoré majú
slúžiť na biologicky rozložiteľný odpad, na zariadenia slúžiace na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu alebo na
recykláciu nebezpečného a ostatného
odpadu.
Otázkou zostáva uchytenie spomínaných projektov v praxi, pretože podľa
prieskumu, ktorý vypracovala agentúra Median, sa u nás najmenej separuje práve bioodpad. Triedi ho iba asi
tretina respondentov. Dôvod, prečo
bioodpad zostáva v úzadí triedenia,
je vraj nedostatočný počet potrebných smetných nádob. Zostáva veriť,
že časom i triedenie bioodpadu začne
byť pre ľudí rovnako dôležité ako to,
na čo sú už viac zvyknutí.
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ENVIROKRIMINALITA
ČASTO NEVYJDE NAJAVO.
ZMARÍ JU ZATAJOVANIE
ČI PRÍRODNÉ JAVY
Autor: Magdaléna Švančarková
Foto: Shutterstock

Týranie zvierat, vypúšťanie škodlivých látok
do vody či nelegálna ťažba dreva. Životné
prostredie je niekedy ťažko skúšané. Takéto
prípady však riešia špecialisti polície na
environmentálnu kriminalitu. Od apríla tohto
roku ich pôsobí 88 na krajských riaditeľstvách
Policajného zboru a 17 policajtov na
špecializovanom odbore Prezídia Policajného
zboru. A to z jednoduchého dôvodu, prípadov
pribúda a odhaľovanie je často náročné.

Krádeže dreva, pytliactvo
Environmentálna kriminalita súvisí so životným
prostredím. Objektom útoku je teda niektorá
z jeho častí, čiže pôda, voda, vzduch, živočíchy,
rastliny alebo stromy. Podľa policajných štatistík tvoria najväčšiu časť takýchto trestných činov
krádeže dreva. Na druhom mieste je to pytliactvo. Ďalej nasleduje porušovanie ochrany rastlín
a živočíchov.
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V roku 2018 polícia riešila celkovo 1 429 prípadov envirokriminality, objasnila takmer 60 percent. V roku
2017 evidovala 1 469 prípadov proti životnému prostrediu a v roku 2016 ich bolo 1 565. Celkovo za roky
2008 až 2017 bolo až 18 546 takýchto trestných činov.
Najvyššie škody na životnom prostredí na Slovensku
boli v roku 2016 dohromady 19,5 milióna eur. Minulý
rok sa celkové škody spôsobené envirokriminalitou
vyšplhali na takmer 8,3 milióna eur.
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Environmentálne trestné činy 2006 – 2018

Pytliactvo predstavuje z celkového počtu trestných
činov až 66 percent. Najviac sa dopúšťajú ľudia
v rámci tohto trestného činu nelegálneho rybolovu, a to až v 55 percentách prípadov. No na druhej
strane je to „najlacnejší“ trestný čin. Výška škody,
ktorú spôsobuje nelegálny rybolov, je len 3,8 percenta z celkového množstva. Vzrástol napríklad aj
počet zistených prípadov týrania zvierat a zanedbania ich starostlivosti.
Skreslené štatistiky
Tieto čísla však nekorešpondujú s realitou. „Ide
o problém nazývaný latencia – zjednodušene to
znamená, že skutočný počet trestných činov nie
je známy, lebo tieto skutky nevyjdú z rôznych dôvodov najavo, a teda neobjavia sa v policajnej štatistike,“ zareagoval riaditeľ odboru odhaľovania
nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality na Prezídiu Policajného zboru Mário Kern.
Týmto fenoménom sú podľa Kerna postihnuté
všetky druhy environmentálnych trestných činov. „Hlavnými dôvodmi sú úmyselné zatajovanie
trestných činov rôznymi subjektmi, vrátane niektorých kontrolných orgánov, vplyv prírodných

síl (počasie), ktoré zničia stopy po trestnom čine,
alebo je miesto činu na neprístupnom mieste v prírode, a tak skutok nevyjde najavo. Takisto sa dlhé
roky environmentálna trestná činnosť podceňovala. Tieto faktory teda deformujú štatistické výsledky a skutočný rozsah environmentálnej trestnej
činnosti je v skutočnosti oveľa väčší ako oficiálne
ukazujú štatistiky.“ Zároveň je dosť prípadov, keď
je veľmi ťažké skutočne škodu vyčísliť. Ide najmä
o prípady znečistenia ovzdušia, vody, straty na
ochranných funkciách lesa či náklady na vrátenie
životného prostredia do pôvodného stavu.
V krajoch pribudlo takmer 90
envirokriminalistov
Rozsiahla problematika odhaľovania environmentálnych trestných činov je veľmi zložitá, pretože uhynuté ryby či vyrezané stromy takúto činnosť nenahlásia. Špecializovaný odbor Prezídia
Policajného zboru otvorene upozornil na to, že
niektoré nelegálne činnosti sa v priebehu rokov
rozrástli do veľkých rozmerov. A počet prípadov
narastá. „Dnes sme v situácii, keď máme viac ako
200 obvodných oddelení Policajného zboru, a keď
sa takýto prípad stane, príde tam policajt, ktorý
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s týmto nemá žiadne alebo takmer žiadne skúsenosti. Pre túto trestnú činnosť sú však absolútne
zásadné prvé hodiny vyšetrovania. Ak sa pokazí
miesto činu, už to nijako nezachránime,“ priblížil
situáciu riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality
na Prezídiu Policajného zboru Mário Kern.
V apríli zverejnila Polícia SR, že na každom krajskom riaditeľstve policajného zboru preto vznikne
špecializované oddelenie environmentálnej polície,
ktoré sa bude zaoberať takýmito trestnými činmi.
„Celkovo ide o 88 nových policajtov na riešenie tejto bezpečnostnej hrozby,“ spresnil Kern. A to z jednoduchého dôvodu, škody a devastácia životného
prostredia prekračujú nebezpečnú hranicu, pribúdajú prípady s obrovskými nepriaznivými vplyvmi na životné prostredie, pričom ich odhaľovanie
a vyšetrovanie tradičnými policajnými metódami
zlyhávalo.
„Chceme zaviesť taký systém, aby sa envirokriminalita nikomu na Slovensku nevyplatila, a to môžeme iba vo vzájomnej koordinácii všetkých zložiek,“
uviedol generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie
životného prostredia Róbert Ružička. Dôležitá je
preto súčinnosť polície s takýmito orgánmi, ale aj
so zdravotníckymi úradmi, veterinárnymi správami, poľovníckymi združeniami a ďalšími organizáciami. Najmä preto, lebo takáto trestná činnosť
je naozaj rozsiahla. Uvedomuje si to aj ministerka
vnútra SR Denisa Saková. „Budeme sa snažiť, aby
boj proti ľuďom, ktorí v rámci envirokriminality
pôsobia a páchajú trestné činy, bol efektívny,“ vyhlásila Saková.
„Treba si uvedomiť, že environmentálne problémy majú stále väčší vplyv na ekonomiku,

Environmentálna trestná činnosť
je v skutočnosti oveľa väčšia ako
oficiálne ukazujú štatistiky.
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zamestnanosť, ale aj komfort života obyvateľov.
A je mimoriadne dôležité, aby sa inšpekčná činnosť
stále viac zameriavala na skutočné defekty v ochrane jednotlivých zložiek životného prostredia,“ doplnil Ružička zo Slovenskej inšpekcie životného
prostredia (SIŽP), ktorá dlhodobo spolupracuje
s policajným zborom a jej primárnym cieľom je
najmä účinné odhaľovanie vinníkov.
Penu v rieke či uhynuté ryby treba
nahlásiť
SIŽP uviedla, že minulý rok vykonala 2 806 kontrol, pričom v 989 prípadoch došlo k porušeniu
zákona. Na základe podnetov štátnych či neštátnych ochrancov prírody SIŽP zastavila viacero výrubov pre podozrenie z ohrozenia vzácnych druhov.
„Súčasne s postupným zvyšovaním povedomia a záujmu obyvateľov o stav životného prostredia každoročne zaznamenávame výrazný nárast takýchto
podaní, čo len potvrdzuje zvýšený záujem ľudí
o stav životného prostredia na Slovensku,“ zareagoval Michal Kortiš, hovorca SIŽP.
Príkladom trestných činov proti životnému prostrediu je aj zhoršenie kvality vôd. V takom prípade
preberá hlásenia Slovenská inšpekcia životného
prostredia. Môže ísť o zafarbenie, zápach, výskyt
ropných látok, vytváranie peny na hladine alebo
výskyt uhynutých rýb. Práve v takýchto prípadoch
je verejnosť užitočným pomocníkom, pretože negatívne dôsledky a škody sa dajú zvyčajne zmierniť
iba okamžitým zásahom. Akékoľvek zistenia môžete nahlásiť na číslach 112, 150 či 158.
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Porovnávajte ponuky rizikového životného poistenia
na základe analýzy potrieb klienta

Analytický nástroj pre agentov
Porovnanie ponuky rizikového životného poistenia od 11 poisťovní
Možnosť zadania vlastných alebo odporúčaných poistných súm
Vytvorenie kalkulácie poistného
Porovnanie produktov podľa ceny a rozsahu krytia
Prehľad výhod a nevýhod produktu
Vytvorenie PDF ponuky s predajnými argumentmi

www.positive.sk
info@positive.sk
+421 948 484 948
positive software s.r.o.
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AKÝ
VIANOČNÝ STROMČEK

JE ŠETRNEJŠÍ
PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE?
Autor: Magdaléna Švančarková
Foto: Shutterstock

Myslieť na životné prostredie je veľmi
potrebné aj pri blížiacich sa sviatkoch lásky
a pokoja. Nákup vianočného stromčeka
však môže byť pre životné prostredie
poriadnou záťažou. Vybrať si umelý
alebo živý stromček je pre mnohých
náročná otázka. Sú tu aj iné možnosti.
Vyhodený umelý stromček sa rozkladá
500 rokov
Cena umelého stromčeka je od 10 do 200 eur.
Napriek tomu, že umelý stromček nám môže
vydržať celé roky, odborníci ho neodporúčajú.
Organizácia Greenpeace uvádza, že umelý stromček sa často vyrába z PVC. „Pri jeho výrobe a počas životného cyklu vzniká množstvo nebezpečných látok, ktoré kontaminujú životné prostredie,“
uvádza správa organizácie. Napokon časom bude
z neho aj tak len odpad, keďže väčšina z nich sa
nedá recyklovať.
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Podľa americkej Asociácie farmárov pre vianočné
stromčeky v New Yorku (CTFANY) predstavuje umelý stromček z PVC veľkú záťaž pre životné
prostredie. Stromček totiž po vyhodení zostáva na
skládke približne 500 rokov. Chemikálie, ktoré sa
používajú pri výrobe stromčekov, najmä pri tých,
ktoré pochádzajú z Číny, sa skladajú z nebezpečných látok. Tie sa pri rozklade dostávajú do pôdy
a vodných systémov.
Ak sa rozhodnete aj tak pre umelú verziu, je lepšie vyberať stromčeky, ktoré sú z iných materiálov,
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napríklad z polypropylénu. Tiež je lepšie kúpiť
stromček zo Slovenska a nie z Číny, ktorý musel
precestovať tisíce kilometrov a zanechal podstatnú
uhlíkovú stopu.
Živý stromček je ekologickejší
Možno vás prekvapí, že rozhodnúť sa pre živý
stromček je napokon ekologickejšia verzia. Kým
dorastie vianočný stromček do potrebných rozmerov, trvá to zhruba osem až dvanásť rokov. Za ten
čas však absorbuje oxid uhličitý a uvoľňuje kyslík.
Takisto čistí vzduch od tuhých prachových častíc.

V Bratislave a Košiciach si
môžete stromčeky aj prenajať.

Podľa Carbon Trust znamená uhlíková stopa
2 metre vysokého živého stromu, ktorý skončí po
Vianociach na skládke, emisie 16 kilogramov oxidu
uhličitého. Pre porovnanie, jeden umelý stromček
zanechá 40 kilogramov oxidu uhličitého. Na prvý
pohľad by teda stačilo používať umelý strom niekoľko rokov, a tak by sme ekologický rozmer vyriešili. Lenže toto je iba porovnanie emisií skleníkových plynov. Netreba zabúdať na to, aký je to
vplyv pre životné prostredie. Kým živý stromček sa
v prírode prirodzene rozloží na živiny, tak umelý
do prírody prispeje nie živinami, ale množstvom
chemikálií.

Stromček si môžete aj prenajať
V Bratislave a v Košiciach si môžete stromčeky aj
prenajať. „Takáto služba neexistovala, sama som
takúto službu márne každý rok vyhľadávala, keďže
mám rada živý vianočný stromček,“ vysvetlila počiatky svojho podnikania majiteľka požičovne Eva
Kollárová. Okrem Bratislavy a Košíc je takýto prenájom napríklad v USA, aj vo Veľkej Británii.

Na Slovensku sú približne dva milióny domácností.
Lesy SR každoročne ponúkajú na predaj približne
päťtisíc stromčekov. Väčšina sa k nám teda dováža z Dánska a Nórska. Pre tých, ktorí bývajú v domoch alebo majú záhrady, je možnosť tiež pestovať si vlastný stromček v kvetináči, ktorý by počas
Vianoc mal vydržať aj v interiéri. Samozrejme, na
cestu zo záhrady do obývačky je potrebné vytvoriť
stromčeku ideálne podmienky. Vlastný stromček

Stromček si môžete rezervovať z bohatej ponuky.
Cena prenájmu je od 35 do 75 eur na celé vianočné
sviatky. Dovoz stojí 10 eur v rámci Bratislavy a privezú vám ho priamo do domu či bytu. Stromčeky
vážia od 25 do 80 kilogramov a dokonca si viete
priplatiť aj za jeho ozdobenie. Po zarezervovaní
požičovňa stromček aklimatizuje, aby zvládol teplotnú zmenu. Umiestniť ho musíte mimo kozuba
alebo radiátora a pravidelne ho polievať.

Kým živý stromček sa prirodzene
rozloží, umelý do prírody prispeje
chemikáliami.

Po vianočnom prenájme, ktorý trvá od jedného
dňa až do piatich týždňov, vám stromček požičovňa bezplatne odvezie a aklimatizuje ho tak, aby
zvládol teplotnú zmenu a mohol robiť radosť aj
ďalší rok. „Ak je však už stromček príliš veľký alebo
jeho tvar už nevyhovuje, tak sa stromček zasadí do
zeme. Najčastejšie ich sadíme do záhrad záujemcov, ale aj do mestských parkov a areálov,“ doplnila
Kollárová.

môže tak ešte viac dotvoriť vianočnú rodinnú
atmosféru.
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DÁ SA ŽIŤ BEZ PLASTOV?

MAJITELIA BEZOBALOVÉHO
OBCHODU MOTIVUJÚ AJ
SVOJE OKOLIE
Autor: Magdaléna Švančarková

Ak by sme chceli zo života odstrániť všetky
plasty, pokúšali by sme sa o nemožné.
Plastové častice dnes, bohužiaľ, nájdeme
všade. Vo vode, v pôde aj v potravinách. Je
však možné výrazne eliminovať plasty aj
odpad. Aj na Slovensku žijú ľudia, ktorí
si povedali, že začať treba od seba.

N

apríklad v Trenčíne už niekoľko
rokov funguje komunita ľudí,
ktorí sa nad svojou stopou na planéte vážne zamysleli a začali robiť
veci inak. Najskôr nakupovali s vlastnými vreckami a taškami a odmietali zbytočné plastové obaly. Neskôr si
založili vlastný bezobalový obchodík, čím vyriešili „problém“ sebe aj
ostatným. Zakladateľov eko predajne BEZOBALiS Martinu Novotovú
a Martina Gajdoša sme poprosili,
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aby sa o svoje skúsenosti podelili aj
s našimi čitateľmi. K rozhovoru sa
pridala aj Zuzana Vakošová, ktorá
v Trenčíne naštartovala iniciatívu
Zero Waste, teda život bez odpadu.
Ako sa váš smetný kôš naplní počas jedného týždňa?
Martin: Do Trenčína sme sa presťahovali v decembri. Za necelý rok sme náš
zmesový komunálny odpad vyniesli
dvakrát. Všetko, čo sa dá, separujeme

a kompostujeme. Zmesový komunálny odpad, ktorý nám zostane, vozíme
do Bratislavy. Stále tam mám trvalé
bydlisko a za odpad platím práve tam.
Ďalším dôvodom, prečo tak robíme, je,
že v Bratislave sa energeticky zhodnotí v spaľovni.
Martina: Keď bývate v Bratislave
a v Košiciach, váš zmesový odpad
putuje do spaľovne. Smeti z Trenčína
vozia na skládku.
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Zuzana: My ako päťčlenná rodina
sme mali odpadkový kôš v kuchyni, ale zrušili sme ho. Dnes máme
len malé vrecko, napríklad z múky.
Odpad vynášame raz za dva týždne
a vrecko nikdy nie je naplnené. Raz
za čas sa vyskytne aj iný typ odpadu,
napríklad vychodené topánky. Ak je
v nich diera, už s nimi nič nenarobíme. Musíme ich vyhodiť.
Viete, aká veľká je vaša uhlíková
stopa?
Martina: Aplikácie na meranie uhlíkovej stopy považujem viac za motivačný nástroj pre ľudí, ktorí svoj
dopad a životné prostredie doteraz
neriešili. Pre nich môže byť prekvapením, aký veľký význam má ich každodenná činnosť.
Čo hovoríte na ekologické snahy,
rôzne novinky či bioplasty?
Martina: Dôležité je pozerať sa na
tieto novinky komplexne z hľadiska
celého životného cyklu „zeleného“
produktu. V rámci výroby je to surovina, ktorej ťažba buď ovplyvňuje
životné prostredie, alebo sa využije recyklát. Ďalej to, aký je proces
výroby, či je využitá zelená energia

Pri každom kuse viem,
prečo som ho vyhodila
a že už ho nikam inam
dať nemôžem.

z obnoviteľných zdrojov, alebo „čierna“ energia z uhlia. Do úvahy sa tiež
berie krajina pôvodu, logistika a
spôsob prepravy, dĺžka používania,
počet použití, možnosť zhodnotenia
predmetu po tom, ako sa stane odpadom. Treba predísť tomu, aby zdanlivo ekologický produkt zlyhal na tom,
že ho ľudia nebudú vedieť správne
odseparovať.
Martin: Myslím, že možnosťou by
mohlo byť využívanie zelenej energie z obnoviteľných zdrojov a výroba
z obnoviteľných materiálov. Nejde
však len o to vyrobiť super bioplast,
ale aj zabezpečiť správne zaobchádzanie s ním vo všetkých fázach od
výroby až po skončenie životného
cyklu.
Čoho všetkého ste sa vzdali
doma, aj v rámci bezobalového
obchodu?
Martina: Peňazí (smiech).

Martin: Keďže sme týmto spôsobom žili aj pred otvorením obchodu,
po začatí podnikania sme sa konkrétnych vecí už vzdávať nemuseli.
Pokračovali sme ďalej v minimalizovaní našej uhlíkovej stopy. Už však
nielen v domácnosti, ale aj vo firme.
Martina: Otvorením obchodu sme
si vlastne náš život uľahčili. V rámci pomenovania životného štýlu sa
mi veľmi páči pojem „dobrovoľná
skromnosť“. Nie skromnosť z donútenia, spôsobená chudobou, ale
skromnosť z presvedčenia a vedomé
zlepšenie správania sa. Keď viem odhadnúť, čo všetko k životu skutočne
potrebujem a čoho sa môžem vzdať
bez toho, aby som extrémne vyšiel
zo svojej komfortnej zóny. Krásne
je na tom to, že táto zóna sa prirodzene časom posúva. Jedného dňa si
tak porovnáte svoj život spred niekoľkých rokov a zistíte, akou veľkou
zmenou ste prešli.
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Ako ste začali minimalizovať svoj
odpad?
Zuzana: Trvá to už takmer tri roky
a zmena sa netýka len plastov, ale aj
ďalších odpadkov. Je to uvedomelé
zaobchádzanie s odpadom. Pri každom kuse viem, prečo som ho vyhodila a že už ho nikam inam dať nemôžem. Inšpirovala nás naša vlastná
dcéra. Začali sme s mliekom, ktoré
sme čapovali v automate. Predtým
sme kupovali mlieko nie v tetrapaku, ale v plastovej fľaške. Veľmi
rýchlo sme spozorovali, ako rapídne
sa zmenšil náš odpad. Povedali sme
si, dobre, to je prvý krok a čo bude
ďalej? Napadlo nám, že si vyrobíme
vlastné jogurty. Tak, ako sa to robievalo niekedy v minulosti.
Objavujete sa aj na sociálnych
sieťach, ste súčasťou mnohých
zaujímavých akcií. Chcete aj týmto spôsobom šíriť osvetu a vychovávať ďalších ľudí?
Zuzana: Určite. Občas mi to niekto
aj povie. Myslím si, že mnoho ľudí
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aj predtým robilo veľa dobrých vecí,
len im možno chýbalo usmernenie,
inšpirácia, nejaký príklad, ktorý by
mohli nasledovať. Keď sa nám začalo
dariť, skúsili sme publikovať príspevky súvisiace s odpadom a ekológiou
aj na Facebooku, a komunita sa začala rýchlo rozrastať. Mnohí sa našimi
tipmi a radami inšpirujú, aj nám poďakujú a napíšu, že by im to vlastne
ani nenapadlo.
Máte dom a ne j a k ý pl a stov ý
odpad?
Zuzana: Áno, máme doma aj plastové nádoby. V rodine sa to za niekoľko
rokov nahromadí. Buď sa ich snažíme
separovať, alebo používať. Nevidím
zmysel v tom, že by sme ich všetky
povyhadzovali a nakúpili nové kovové
alebo sklenené nádoby. Naša spotreba klesá, ale nestráca sa úplne. Aj my
si raz za čas kúpime smotanu alebo
šľahačku. Nedávno sme mali doma
dokonca plné vrece odpadu, pretože
deti išli na hríby a namiesto hríbov
doniesli plné vrece plastových fliaš.

Zmesový odpad
v Bratislave a Košiciach
putuje do spaľovne.
Smeti z Trenčína vozia
na skládku.

Myslíte, že sa dá žiť úplne bez
plastov?
Martina: Nie som zástancom takýchto absolútnych vyjadrení. Žiaden
extrém totiž nie je dobrý. V prípade
plastov by sme sa mohli baviť napríklad o takých citlivých veciach, ako je
zdravotníctvo. Mnohí ľudia si neuvedomujú, že plasty im možno aj zachránili život. Bežne sa využívajú na umelé
kĺby, alebo sú ľudia odkázaní na iné
zdravotné pomôcky z plastov.
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BLOCKCHAIN

BY MAL SPUSTIŤ REVOLÚCIU
AJ V POISŤOVNÍCTVE
Autor: Magdaléna Švančarková
Foto: Facebook Techsummit Events

Fintech Summit v Bratislave priniesol odpovede,
ale aj otázky, čo ďalej vo finančnej sfére.
Desiatky odborníkov riešili nové výzvy a trendy.
Podstatný priestor venovali aj poisťovníctvu
v bloku InsurTech a technológii blockchain.
Čo je to blockchain
Blockchainový influencer Robert
Schwer tner, taktiež známy ako
CryptoRobby, tvrdí, že technológia blockchain je tu už nastálo. „Už
čoskoro budeme žiť vo svete, v ktorom táto technológia bude hrať kľúčovú úlohu, a to v kontextoch, ktoré
nesúvisia s bitcoinom.“ Technológia
si v posledných rokoch hľadá cesty
do rôznych oblastí finančníctva, ako
je bankovníctvo, poistenie, zbierky,
ale napríklad aj voľby. Jednoznačne
je to z jedného najpodstatnejšieho dôvodu. „Pretože je veľmi ťažké
hacknúť takýto program,“ vysvetľuje
zjednodušene Schwertner.
Blockchain je možné si predstaviť
ako decentralizovanú databázu, do
ktorej sa zapisujú a neustále aktualizujú všetky údaje o transakciách,
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ktoré robia používatelia. Databáza
nie je štandardne nikým vlastnená,
kontrolovaná a nenachádza sa v jednom fyzickom dátovom centre. Je
distribuovaná v sieti na zariadeniach
zapojených používateľov. To znamená,
že každá transakcia je tak overovaná
tisíckami používateľov, vďaka čomu
je blockchain považovaný za najbezpečnejšiu technológiu. Nepoužívajú
ho už len kryptomeny, ale postupne
sa dostáva aj do ďalších sfér života,
a v podstate sa môže využívať všade,
kde prebiehajú transakcie.
Blockchain nabúrava
tradičné predstavy
obchodovania
Technológia blockchain prináša
nové impulzy do finančného sektora.
„Výrazne zlacní transakcie a umožní

aj okamžité platby, napríklad za poistenie, sociálne zabezpečenie, za mnohé vládne služby,“ hovorí rakúsky
odborník na blockchain. Taktiež
prináša výhody pre energetický sektor. Umožňuje totiž priame obchodovanie medzi výrobcami energie.
Čiže majitelia fotovoltaických panelov a spotrebitelia tak môžu obchodovať medzi sebou bez akejkoľvek
sprostredkovateľskej spoločnosti.
Technológia si razí cestu aj v oblasti mobility. „Prvé aplikácie sú v Ázii,
ako napríklad služba Tada, ktorá má
viac ako 500 000 používateľov a systém založený na blockchainoch, kde
si zákazník priamo objedná jazdu
s vodičom, bez poplatkov na centralizovanú platformu,” opisuje
Schwertner. „Veľké spoločnosti, ako
Uber, Booking či Amazon, môžu byť
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už čoskoro ohrozené touto technológiou, pretože umožňuje priame
obchody medzi kupujúcim a predávajúcim bez sprostredkovateľa. Znie
to absurdne, ale blockchain povedie
k revolúcii v mnohých odvetviach,
tak, ako internet. Problém je len
v tom, že túto budúcnosť vidí stále
málo ľudí,“ tvrdí Schwertner.
Zmeny v poisťovníctve
Blockchain mení aj poisťovníctvo.
Napríklad spoločnosť Etherisc, ktorá
stojí za protokolom blockchain pre
poistný sektor, vytvorila bezplatnú
platformu s otvoreným prístupom
pre decentralizované služby. To znamená, že zapojiť sa môže v podstate
ktokoľvek, či už poskytovatelia služieb, poisťovacie spoločnosti, nové
spoločnosti a podobne. Platforma
umožňuje širokú škálu poistných
aplikácií od klasických až po úplne
nové riešenia.

V septembri 2016 v Etherisc
vytvorili a testovali poistenie oneskorenia letu. „Tzv. smart contract,
ktorý je v skutočnosti jednoduchým
programom. Ak lietadlo dorazí neskoro, zaplatí cestujúcemu príslušnú
sumu podľa dĺžky meškania,“ vysvetlil Schwertner. Všetko jednoducho,
bez zbytočného naťahovania a dokladovania. Tento rok prišli so službou
poistenie plodín. Etherisc získal aj
ocenenie Blockchain Oscar 2017 za
najinovatívnejšie uvedenie blockchainu na trh.
Schwertner opisuje aj ďalšie projekty a riešenia. Jedno z nich je vyvinuté v EÚ, je však stále v tajnom
režime. Jeho cieľom je pomôcť zákazníkovi zmeniť poistenie. „Viaceré
poisťovne vytvorili blockchain spolu
a ponúkajú zákazníkom veľmi jednoduchú zmenu poisťovacej spoločnosti. Poisťovne sa dohodli na určitých podmienkach. Sú zakódované

v blockchaine, ktorý je spravovaný
spoločne,“ vysvetľuje Schwertner.
Riešenia s využitím technológie
blockchainu tak prinášajú dôveryhodné transakcie bez tretích strán
a sprostredkovateľov.

O Robertovi
Schwertnerovi
Od roku 2015 sa zaujíma o aplikáciu technológie blockchainu
v oblasti nehnuteľností, energetiky a mobility. Hľadá a podporuje projekty s pridanou hodnotou pre spoločnosť. Podporuje
a radí začínajúcim firmám, ako
začať s blockchainom pre rozvoj ich podnikania. Takisto sa
venuje konzultáciám pre veľké firmy a často prednáša na
konferenciách.
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ROČNÝ PRÍSPEVOK
PRE AGENTOV
SA OD ROKU
2020 MENÍ

Autor: Natália Hučková

Národná banka Slovenska vydala koncom
októbra rozhodnutie, ktorým určuje
výšku ročných príspevkov pre subjekty
finančného trhu na rok 2020. Rozhodnutie
sa dotkne aj samostatných finančných
agentov a finančných poradcov. Oproti
tomuto roku nastávajú zmeny, ktoré
môžu výšku príspevku podstatne zvýšiť.

R

očný príspevok samostatného
finančného agenta a finančného
poradcu bol v roku 2019 určovaný
pevnou sumou bez ohľadu na finančné príjmy týchto subjektov. Tá
v prípade fyzickej osoby dosahovala
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výšku 100 eur, zatiaľ čo pri právnickej osobe šlo o sumu vo výške 500
eur.
Od roku 2020 však Národná banka Slovenska určuje výšku ročného
príspevku samostatných finančných

agentov pevnou sumou, no v závislosti od ich tzv. základu sadzby. Ten
sa určuje ako rozdiel kladných a záporných finančných tokov samostatného finančného agenta v každom
sektore, v ktorom je oprávnený na
November/December 2019
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Výška ročného príspevku pre samostatných finančných agentov na rok 2020
Pásmo základu sadzby prispievateľa

Príspevok pre fyzické osoby Príspevok pre právnické osoby

Do 100 000 eur vrátane

100 eur

500 eur

Od 100 000 eur do 500 000 eur vrátane

600 eur

1 250 eur

Od 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane

1 250 eur

2 500 eur

Od 1 000 000 eur do 5 000 000 eur vrátane

2 000 eur

4 000 eur

Od 5 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane

3 500 eur

7 500 eur

Od 10 000 000 eur do 20 000 000 eur vrátane

6 000 eur

11 250 eur

Od 20 000 000 eur do 35 000 000 eur vrátane

7 500 eur

15 000 eur

11 500 eur

20 000 eur

Viac ako 35 000 000 eur

výkon finančného sprostredkovania.
Takéto zmeny nastávajú po troch rokoch, v ktorých bol ročný príspevok
samostatných finančných agentov
nemenný. Od roku 2017 sa držal na
úrovni 100 eur v prípade fyzických
osôb a 500 eur pri právnických osobách. V roku 2011 až 2016 to bolo 50
a 200 eur.
Zvýšenie ročného príspevku sa
dotkne aj bánk, poisťovní a zaisťovní. Pri poisťovniach s vyšším objemom aktív sa najvyššie navýšenie
ročného príspevku vyšplhá od 3-tisíc až do 100-tisíc eur. Navýšenie
ročného príspevku bánk bude oveľa
miernejšie. Ročný príspevok pre obchodníkov s cennými papiermi a finančných poradcov ostáva v roku
2020 nezmenený.
Ak subjekt nadobudol viacero
oprávnení a povolení na výkon činnosti na finančnom trhu, uhrádza len
jeden ročný príspevok, ktorý je podľa

výpočtu alebo určenia najvyšší. Ak výška ročného príspevku prevyšuje 300
eur, úhrada sa uskutočňuje v štyroch
rovnakých splátkach. Pri nižších príspevkoch sa vyžaduje úhrada jednou
splátkou. Ročný príspevok, prípadne
jeho prvú splátku, je potrebné uhradiť
do 20. januára 2020. Ak dôjde k udeleniu povolenia na výkon činnosti na
finančnom trhu počas roka, určuje sa
výška ročného príspevku pomernou
časťou. Pokiaľ dôjde k zániku povolenia, uhradená splátka sa nevracia.
Úhradu ročného príspevku je
nevyhnutné realizovať v stanovenej
výške a včas. Pokiaľ dôjde k omeškaniu s úhradou ročného príspevku,
účtuje sa úrok z omeškania vo výške
5 % ročne za každý deň omeškania.
Úroky z omeškania sa nevymáhajú, pokiaľ neprevyšujú sumu 5 eur.
O neuhradených ročných príspevkoch vedie Národná banka Slovenska
výkaz nedoplatkov prispievateľa.

Takýto výkaz je vykonateľný dňom
jeho vyhotovenia Národnou bankou
Slovenska. To znamená, že na jeho
základe môže dôjsť k začatiu exekučného konania. Všetky ročné príspevky,
vrátane úrokov z omeškania, sú príjmom Národnej banky Slovenska.
Okrem ročného príspevku subjekty finančného trhu majú naďalej povinnosť v určených prípadoch
uhrádzať tzv. osobitný príspevok. Ten
je potrebné uhradiť za každé rozhodnutie NBS, v ktorom sa rozhodlo, že
prispievateľ porušil právo finančného
spotrebiteľa alebo porušil povinnosť
ochrany finančných spotrebiteľov.
Výška osobitného príspevku ostáva
aj v roku 2020 nezmenená. Určuje sa
ako 1 % z ročného príspevku. Pri ročných príspevkoch, ktoré nie sú určené
pevnou sumou, je to však najmenej
1 000 eur, alebo najmenej 50 eur pri
prispievateľoch, ktorým je určený ročný príspevok pevnou sumou.
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NOBELOVU CENU ZA EKONÓMIU
ZÍSKALA TROJICA VEDCOV
ZA BOJ PROTI GLOBÁLNEJ CHUDOBE
Autor: redakcia Financial Report
Foto: Nobel Media

Tohtoročnú cenu Švédskej centrálnej
banky za ekonómiu na počesť Alfreda
Nobela získala dvojica Esther Duflová
a Abhijit Banerjee z Massachusetts
Institute of Technology (MIT) a Michael
Kremer z Harvard University. Ocenenie
získali za výskum, ktorý výraznou mierou
prispieva k boju proti svetovej chudobe.

V

íťazi Nobelovej ceny sa pokúsili
rozčleniť situáciu najchudobnejších ľudí na niekoľko samostatných
problémov. „Tohtoroční laureáti priniesli nový pohľad, ktorý umožní
získať spoľahlivé odpovede na otázky o tom, akým spôsobom najlepšie bojovať so svetovou chudobou,“
uvádza Švédska kráľovská akadémia
vied.
„Dokázali širokú tému rozdeliť
na menšie otázky, s ktorými sa jednoduchšie pracuje. Príkladom sú
intervencie v oblasti zlepšovania
vzdelávania, prípadne v oblasti zdravia detí. Ocenení laureáti ukázali, že
tieto menšie, lepšie vyšpecifikované
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otázky sa dajú jednoduchšie vyriešiť
prostredníctvom starostlivo pripravených experimentov medzi ľuďmi,
ktorých sa tieto problémy najviac
týkajú,“ hovorí akadémia vo svojom
stanovisku.
Trojica ocenených
Samotní ocenení vedci neskrývajú
spokojnosť s tým, že sa im podarilo upriamiť pozornosť na problémy
najchudobnejších ľudí. „Teší nás, že
tento druh výskumu si vyslúžil pozornosť,“ povedala Esther Duflová
pre MIT News. Výskumnú činnosť
označila za kolektívne úsilie. Duflová
je ešte len druhou ženou v histórii,

ktorá toto ocenenie získala. Zároveň
vo veku 46 rokov je vôbec najmladším laureátom Nobelovej ceny za
ekonómiu. „Tento druh výskumu bol
v čase, keď sme s ním začínali, úplne
okrajový,“ upozornil Abhijit Banerjee
s tým, že udelenie Nobelovej ceny
j e o b rov s k ý m p o s u no m v p re d .
„Kombinácia hlbokej oddanosti tejto
oblasti a intelektuálna dôkladnosť
vytvorili vzrušujúcu prácu, ktorá prispieva k pochopeniu sveta a taktiež
napomáha k vytvoreniu praktických
riešení problémov, ktoré sa týkajú
najchudobnejších ľudí na svete,“ hovorí Michael Kremer pre The Harvard
Gazette.
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Švédska kráľovská akadémia vied,
ktorá cenu udeľuje, upozorňuje na
to, že z mimoriadne nízkych príjmov na svete žije 700 miliónov ľudí.
Naliehavosť problému svetovej chudoby ilustruje aj tým, že každoročne
vo svete umiera päť miliónov detí
do päť rokov na choroby, ktoré sa
dajú liečiť relatívne lacnou liečbou,
prípadne sa im dá za cenu pomerne nízkych nákladov predchádzať.
Akademici tiež upozorňujú na to, že
približne polovica svetovej populácie
detí odchádza zo školy bez základných znalostí a zručností.
Vzdelávacie experimenty
V polovici deväťdesiatych rokov
Michael Kremer a jeho kolegovia ukázali relevantnosť tohto prístupu na
experimentoch, ktoré testovali, aké
veľké zásahy by mohli zlepšiť výsledky školákov v západnej Keni. Abhijit
Banerjee a Esther Duflová, často spoločne s Michaelom Kremerom, uskutočnili podobné experimenty v iných
krajinách. Priamym výsledkom jednej zo štúdií ocenených vedcov sú
študijné programy, z ktorých ťaží
približne päť miliónov detí v Indii.
Štúdia, ktorej autorom sú
Banerjee a Duflová, ukázala, že cielená podpora slabších žiakov má
v strednodobom horizonte veľmi
pozitívne efekty. Táto štúdia bola
začiatkom interaktívneho procesu,
ktorý vyústil do rozsiahlych študijných programov, ktoré sa uplatnili
vo viac ako 100 000 indických školách. Iný výskum ocenených vedcov
ukázal, že nedostatok stimulov pre
učiteľov vedie k tomu, že žiaci majú
veľké množstvo absencií. Jedným
zo spôsobov, ako zvýšiť motiváciu
učiteľov, je uzatváranie pracovných
kontraktov na krátky čas. Tieto

kontrakty sa následne môžu predlžovať, ak učitelia budú mať dobré
výsledky. Esther Duflová a Michael
Kremer porovnávali tiež vplyv systému krátkodobých kontraktov
učiteľov so situáciou, keď dlhodobo
zamestnaní učitelia budú mať lepšie
pracovné podmienky, lebo v triede
je menej žiakov. Kým zníženie počtu
žiakov nemalo výraznejší efekt, žiaci
krátkodobo zamestnaných učiteľov
dosahovali v testoch výrazne lepšie
výsledky.
Výskum zdravotnej
starostlivosti
V oblasti zdravotníctva laureáti
zisťovali, či by mala byť zdravotná
starostlivosť v rozvojových krajinách spoplatnená. Experimentálne
skúmali vzťah dopytu po liekoch
proti parazitom a výškou doplatku za tieto liečivá. Až 75 % rodičov
v chudobných krajinách bolo ochotných dať tieto lieky svojim deťom
v prípade, že boli bez doplatku. Ak
bol doplatok vo výške do jedného
amerického dolára, podiel rodičov
klesol na 18 %. Chudobní ľudia sú
teda podľa výsledkov výskumu pri

prevencii mimoriadne citliví na cenu.
Podobné výsledky priniesli aj ďalšie
experimenty.
Ďalším dôvodom, prečo sú chudobní ľudia neochotní investovať
do prevencie, je podľa výsledkov
prieskumu nízka kvalita týchto služieb. Príkladom tejto nízkej kvality
je napríklad to, že zdravotníci, ktorí
sú zodpovední za očkovanie, často
neprídu do práce. Abhijit Banerjee
a Esther Duflová skúmali, či by sa
tento problém mohol vyriešiť pomocou mobilných kliník. V náhodne
vybraných dedinách sa podiel zaočkovaných ľudí strojnásobil zo 6 %
na 18 %. Zároveň, ak rodiny ako bonus za očkovanie detí dostali vrecko
šošovice, miera zaočkovaných ľudí
stúpla na 39 %.
Takýto nárast záujmu o vakcíny je ekonomicky výhodný. Napriek
tomu, že mobilné kliniky mali vyššie
fixné náklady (musia sa uhradiť, či sa
v dedine nechá zaočkovať 1 človek zo
100, alebo 39 ľudí zo 100), celkové
náklady na vakcináciu sa znížili na
polovicu oproti pôvodnému stavu.
To platí aj po zarátaní dodatočných
nákladov na šošovicu.
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DAŇOVÉ RAJE PREŽIJÚ.
SLOVENSKO MÁ V NICH
5-TISÍC FIRIEM
Autor: Emil Burák
Foto: Shutterstock

Daňové subjekty očakávajú od štátu efektívny daňový systém,
múdru daňovú politiku a motivačne nízke sadzby daní. Ak
sa tak v praxi nedeje, mnohé daňové subjekty neváhajú
migrovať do niektorého z početných daňovo zvýhodnených
teritórií sveta. Daňové zvýhodnenie spočíva v tom, že
sa neplatia žiadne dane, alebo len veľmi nízke. Navyše
funguje diskrétna možnosť utajenia skutočných vlastníkov
firiem, čo je pre daňové subjekty vysoko motivačné.

Daňový raj – pojem a význam
Daňový raj je v princípe teritórium s nízkym zdanením, ktorý umožňuje podnikateľom a fyzickým
osobám vyhýbať sa daňovej povinnosti. Ide o názvoslovie, ktoré sa odvíja od anglických originálov
tax haven – daňové útočisko a off shore – mimo
pevniny. Predmetný termín označuje krajiny, v ktorých sú mimoriadne zvýhodnené zahraničné firmy.
Zisky zahraničného podniku, tzv. off shore spoločnosti, sú zdanené len zanedbateľne, ich dividendy
vôbec. Firmy s vedením etablovaným mimo materskej krajiny zvyčajne nie sú zdanené, a sú od dane
z príjmov oslobodené. Získavajú aj ďalšie daňové
výhody, ako je napríklad oslobodenie od cla pri dovoze hmotného či nehmotného majetku, ktorý je
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potrebný pre podnikateľskú prevádzkareň (automobily, kancelárska technika a zariadenie). Tieto
firmy musia dodržať určité podmienky: činnosť
spoločností musí byť obmedzená na podnikateľské
aktivity mimo danej krajiny, držitelia kapitálových
podielov musia byť cudzinci a firma nesmie získavať financie z tuzemských zdrojov.
Najznámejšie jurisdikcie daňových
rajov sveta
Daňové raje sú väčšinou krajiny s malou rozlohou,
ostrovného typu, s nízkym počtom obyvateľov,
ktoré však vykazujú vysoké ekonomické výkony.
Počet založených spoločností v niektorých daňových rajoch dokonca prevyšuje počet obyvateľov.
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Medzi najčastejšie využívané off shore lokality patria:
V Európe – Monako (obľúbená destinácia aj
mnohých najbohatších profesionálnych športovcov zo SR – napr. najznámejší tenisti, cyklisti),
Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Írsko, ostrovy Cyprus,
Man, Guernsey, Madeira.
V oblasti Afriky – napríklad Libéria.
V oblasti Ázie – napríklad Hongkong a Seychely.
V oblasti Ameriky – napríklad Belize, Panama,
Bahamy, Bermudy a Kajmanské ostrovy.
Ciele daňových rajov a v nich
etablovaných daňových subjektov
Cieľom krajín so statusom off shore je prilákať zahraničný kapitál a vytvoriť z príslušnej krajiny významné finančné a hospodárske centrum. Na druhej
strane firmy, tzv. off shore companies, sa snažia optimalizovať vlastné financie (osobné u občanov, podnikateľské u firiem a podnikateľov) cez maximálnu
úsporu a minimalizáciu daňových povinností.
Nespokojnosť daňových subjektov s domácou daňovou politikou sa odráža aj v číslach. Napríklad v roku
2003 (podľa údajov Bisnode) bolo zo Slovenska etablovaných v daňových rajoch menej ako tisíc subjektov.
V roku 2013 to už bolo cez 3-tisíc firiem. Za desaťročie je to viac ako 200-percentný nárast migrantov do
daňového exilu. V tomto roku je v daňových rajoch
v zahraničí takmer 5-tisíc slovenských firiem.
Daňové raje určite prežijú
Za posledné desaťročie trend presunov firiem
z krajín Európskej únie do off shore (daňových rajov) dramaticky narastá. Táto situácia znepokojuje

materské ekonomiky. Dôvodom obáv je výpadok
daňových príjmov pre ich štátne rozpočty. Preto
skúšajú svetové organizácie (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, EÚ či skupina najväčších ekonomík sveta G-20) všelijaké obmedzenia a sankcie, ktoré v praxi skôr nefungujú.
Odborníci sa delia na dve základné skupiny: jedni
sú za zachovanie, ale obmedzenie daňových rajov,
druhí za ich úplné zrušenie. Akú možno očakávať
v danom smere budúcnosť? Dá sa očakávať, že daňové raje nebudú nikdy zlikvidované. Potvrdzujú
to nasledovné argumenty:
1. Ekonomický argument – vychádza zo skutočnosti, že práve všetci najbohatší majú svoj voľný kapitál uložený v bankách v lokalitách daňových rajov
a majú záujem, aby to tak aj zostalo naďalej.
2. Právny argument – opiera sa o zmapovanie všetkých doterajších skúseností a posúdenie právnej
purity zákonov, ktoré sú piliermi daňových rajov.
Britský sudca lord Clyde kedysi dávno povedal:
„Žiadny človek v tejto krajine nie je akokoľvek, morálne ani inak zaviazaný, aby svoje vzťahy k podnikaniu alebo majetku zariadil tak, aby platil najvyššie možné dane.“
Americký federálny sudca J. L. Hand povedal:
„Legálne právo všetkých daňových poplatníkov znížiť veľkosť daní alebo sa im vyhnúť – čo znamená
použiť prostriedky v medziach zákona – nemôže
byť spochybnené.“
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AKO ZVÝŠIŤ PRÍJMY
PRED VIANOCAMI
Autor: Marek Mittaš
Foto: Shutterstock

Vianoce sú sviatkami lásky, pokoja a harmónie,
ale netreba zabudnúť ani na ich finančný
aspekt. Je to jednoducho obdobie, keď
obchody praskajú vo švíkoch, objednávajú
a kupujú sa darčeky a na strane predajcov
je snaha odtrhnúť si čo najväčšiu časť
vianočného koláča ešte pred Štedrým
večerom. Ako na to, keď vianočné akcie
majú všetci? Skúste to inak. Pretože peniaze
prichádzajú z miest, ktoré iní prehliadnu.

Prekvapte inakosťou
Byť iný sa oplatí, a to nielen na Vianoce. Každý
chce kúpiť pod stromček niečo iné. Ak by to aj boli
naše stálice – ponožky, aspoň nech sú atraktívnejšie ako v minulom roku. Preto ak chcete pred
koncom roka vylepšiť svoju finančnú bilanciu, tak
skúste prísť s niečím, čo ak aj nebude absolútne
prevratné, tak minimálne konkurencii vezme vietor z plachiet. „Niektoré firmy vytiahnu triumf
v podobe inovatívneho produktu,“ hovorí analytik
Next Finance Jiří Cihlář. Ak máte niečo zaujímavé,
rozhodne s novinkou nečakajte na január, ale prebite konkurenciu a prekvapte inováciou aj vašich
stálych zákazníkov.
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Oprite sa o verných zákazníkov
Pred Vianocami je vhodné oprášiť databázu kontaktov. Pretože verných zákazníkov je možné nielen prekvapiť inováciou, ale aj zaujímavou ponukou. Najhoršie pre podnikanie v akejkoľvek oblasti
je stratiť existujúceho zákazníka. To znamená, že
svoj vianočný rozpočet minie u konkurencie. Preto
je dobré zamerať sa na stabilný kmeň ľudí, ktorých
možno považovať za vašich verných. Nespoliehajte
sa na to, že ak zákazník nakupuje u vás pravidelne, musí tak urobiť aj pred Vianocami. „Ideálne je
oprieť sa o dlhodobých zákazníkov, na ktorých sa
môžete zamerať, a ponúknuť im napríklad zaujímavé zľavy,“ radí Cihlář.
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Nemyslite len na zisk
Vianoce sú pre podnikateľa takou malou krízou,
v ktorej hrozí, že zákazníci odídu vo väčšom množstve ku konkurencii. Ak nechcete s klientmi stratiť
dobrý kontakt a komunikujú s nimi zamestnanci,
dajte si záležať aj na atmosfére vo firme, nielen na
vonkajšom imidži. Netreba myslieť iba na zisk, nemusí to prinášať vždy pravé ovocie.
„Vnímanie firmy a vízia sa v hlavách ľudí zúži
na zisk a so ziskom ide ruka v ruke logicky pocit,
že zamestnanci, vízia a vzťahy ustupujú do úzadia
a prestávajú byť dôležité,“ hovorí Daniel Bradáč,
riaditeľ odboru komunikácie a PR spoločnosti
OVB, a dodáva: „Ak sa ľudia cítia byť čoraz menšou
súčasťou spoločných výsledkov a spoločnosti, nastáva presne opačný efekt, ako by si vedenie firmy
želalo, namiesto stmelenia – odlúčenia sa od firmy.“
Spravte si príjemné Vianoce vo firme a nemusia byť
len o zisku, ale aj o dobrej atmosfére, ktorá zisky
zase prinesie.
Buďte na očiach
Vo vianočnom zhone je to ťažké, ale dá sa to.
Netreba však zabudnúť na silnejšiu marketingovú podporu. Príchod tohoročných Vianoc je síce
v znamení možnosti spomalenia ekonomiky a blížiacej sa krízy, ale treba pamätať, že zisky je možné zvýšiť len tým, ak si vás potenciálny zákazník

Strategický partner môže byť
dobrým vianočným darčekom.

všimne. V čase Vianoc je to zložitejšie, pretože
videný chce byť každý, a preto netreba rezignovať
na dobrý marketing. „Mala by sa zintenzívniť komunikácia so zákazníkmi a investovať do znalosti
značky. Rozumne a efektívne, ale bez toho to nejde.
Pretože platí, že zíde z očí, zíde z mysle,“ dodáva
Bradáč.
Získajte strategického partnera
Nemusíte byť startup, možno by ste len do svojho portfólia prijali strategického partnera. A tu sa
pred koncom roka núka skvelá možnosť, ako si dopriať pekný vianočný večierok. „Zaujímavým riešením je vstup partnera s finančnou injekciou,“ radí
Cihlář, analytik Next Finance.
Pred Vianocami sa kupujú nielen darčeky, ale
aj časť firmy alebo predaj akcií môže byť pre niekoho zaujímavé riešenie. Prijať do firmy partnera
nemusí byť len finančným stimulom. Práve naopak.
V mnohých prípadoch môže pomôcť finančne, ale
aj strategicky. Môže byť dobrým vianočným darčekom aj prísľubom rozvoja firmy.
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PRED VIANOCAMI
SA VYVARUJTE NEVÝHODNÝCH
ÚVEROV
Autor: Marek Mittaš
Foto: Shutterstock

Vianoce oslavujeme každý rok ako sviatky
hojnosti a štedrosti. Chceme dopriať
pekný darček svojej rodine a známym.
Najhoršou možnosťou je však nájsť pod
vianočným stromčekom nevýhodný úver.
Nepodceňujte zadlžovanie sa a poriadne
si to premyslite a naplánujte. Aktuálne
môžete využiť napríklad aj negatívny úrok.

Vianoce sú stále aj o úveroch
Podľa dlhodobej štatistiky Národnej banky
Slovenska si Slováci berú v priemere spotrebné
úvery najčastejšie práve v predvianočnom období.
Pôžičky často smerujú nielen do zvýšenej spotreby,
ale neraz aj do kúpy drahých a luxusných darčekov,
vianočnej lyžovačky či dovolenky. Teda v princípe
do vecí, ktoré nepotrebujeme a v konečnom dôsledku nás budú v nasledujúcich mesiacoch pravidelne oberať o financie. Spotrebné úvery majú stále
pomerne vysoké úrokové sadzby. Požičať si na niečo, čo nepotrebujeme, len preto, že si chceme „dopriať“, sú tie najmenej výhodné a doslova toxické
úvery, bez ktorých by sme sa určite zaobišli. Iné je
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to v prípade, ak si napríklad namiesto domáceho
kina alebo nového tabletu dá rodina ako spoločný
darček rekonštrukciu kúpeľne. Takéto úvery majú
zmysel.
„Spotrebné úver y neodporúčam využívať na
veci, ako nákup televízora či iného spotrebiča.
Vhodnejšie sú napríklad pri kúpe auta či rekonštrukcii. K peniazom treba aj v predvianočnom
čase pristupovať zodpovedne. V obchode sa často
necháme zlákať výhodnou ponukou na niečo, čo
reálne nepotrebujeme, prípadne bez čoho sa vieme bez problémov zaobísť. Alebo kupujeme veci,
ktoré použijeme len raz, a potom nám doma
November/December 2019

Vo všeobecnosti platí, že vec,
na ktorú si beriete úver, by mala
mať dlhšiu životnosť ako je
splatnosť úveru.

zbytočne zaberajú miesto. Často tiež platíme za
rozsah služieb, ktorý je nad naše reálne potreby,“
radí Lenka Buchláková, analytička Slovenskej
sporiteľne.
Nepremrhajte čaro Vianoc obavami
o splátky
Konzumné prežitie Vianoc môže byť viac stresujúce ako príjemné, hlavne vtedy, ak od januára prídu
na rad splátky za veci, ktoré vám možno už ani nerobia radosť. Omnoho lepšie je dodržať finančnú
disciplínu a stráviť viac času s rodinou, ako zarábaním na veci, ktoré nepotrebujeme. Ak už o úver
požiadame, je dobré ho mať dostatočne vykrytý.
„Každý človek by mal byť vo svojich financiách disciplinovaný a mal by vedieť hospodáriť. Pripraviť
sa na úver by sa mal ešte predtým, ako oň požiada, a to správnym nastavením svojho rozpočtu.
Je dobré rozložiť si financie tak, aby sme v pokoji vyžili celý mesiac,“ hovorí Lýdia Žáčková
z Poštovej banky a dopĺňa: „ak má človek úver,
disciplinovanosť vo financiách je o to dôležitejšia. Je potrebné si uvedomiť, že nám z príjmu
pravidelne odíde splátka, a teda nám ostane
k dispozícii menej peňazí.“ Preto je dobré vyhnúť sa nadpriemernému míňaniu finančných

Slováci si berú v priemere
spotrebné úvery
najčastejšie práve
v predvianočnom období.

prostriedkov, najmä na veci, ktoré nepotrebujeme. Je lepšie si tieto financie odložiť a vytvárať
si tak rezervu pre nečakané situácie.
Ak si už požičiavate, využite negatívne
úrokové sadzby
Zaujímavou možnosťou, ktorú môžu aktuálne dlžníci využiť, je negatívny úrok na úveroch. Čo znie
ako sen dlžníkov, sa vďaka kombinácii vyššej inflácie a nízkych úrokov stalo skutočnosťou. Takéto
úvery sú skôr na hypotékach, a preto ich môžete
využiť aj ako vianočný darček, napríklad na kúpu
nového bývania alebo rekonštrukciu. Na rozdiel od
televízorov, mobilov či hracích konzol takéto úvery
majú význam aj na Vianoce.
Ak si teda požičiate za úrok 1 percenta, pri súčasnej 2,5-percentnej inflácii, znamená to, že reálna
úroková sadzba je vlastne mínus 1,5 percenta. „Po
očistení o infláciu už máme negatívne sadzby nielen pri vkladoch, ale aj pri úveroch. To znamená, že
dlžník banke vráti po očistení o infláciu nižšiu hodnotu peňazí, ako si požičal,“ hovorí Jana Glasová
z Poštovej banky.
Úver odporúča každá banka využiť rozumne na dlhodobé zvyšovanie životnej úrovne a nie na krátkodobé ciele. Vo všeobecnosti platí, že vec, na ktorú si beriete úver, by mala mať dlhšiu životnosť ako
je splatnosť úveru. „Táto bezúročná pôžička sa dá
použiť napríklad na neočakávanú opravu auta či na
nákup spotrebnej techniky do domácnosti, vďaka
ktorej v budúcnosti ušetríte za energie. Určite by
však nemala smerovať na bežné výdavky v domácnosti,“ uzatvára tému požičiavania Lýdia Žáčková
z Poštovej banky.
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ITAPA 2019:

ĽUDIA MUSIA MAŤ ISTOTU,
ŽE SÚ POTREBNÍ
Autor: ITAPA

Zatiaľ vidíme len drobné náznaky, no hovorí sa o tom už
dlho. Transformácia pracovného trhu budúcnosti už prebieha
a Slovensko bude jednou z krajín, ktorá ju pocíti najviac.
Experti z OECD predpokladajú, že automatizácia a robotizácia
priemyselných sektorov, na ktorých funguje ekonomika krajiny,
výrazne ovplyvní aj ľudí v nej. Zostávajú však optimistickí,
pretože podľa ich slov „je to pre nás príležitosť“.

V

dňoch 11. až 13. novembra prebiehala v Bratislave medzinárodná konferencia o IT vo verejnej správe, ITAPA 2019. Práve digitalizácia
verejnej správy zasiahla prakticky
do všetkých ostatných tém, ktoré
dominovali tohtoročnému kongresu ITAPA: kyberbezpečnosť v eGovernmente, digitalizácia zdravotníctva alebo elektronické služby pre
verejnosť.
Digitalizácia a automatizácia sú príležitosťami s potenciálom vytvárať
spoločenský prínos v horizonte najbližších desaťročí. To všetko ide ruka
v ruke aj s možným vyjadrením vo
forme finančných ukazovateľov, či
už ide o rast HDP toho-ktorého štátu, alebo iné dôležité makroekonomické ukazovatele. Podľa mnohých
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ekonómov pritom práve v najbližšom období nie je možné počítať so
silným hospodárskym rastom.
Z á v e r y I TA PA 2 0 1 9 s ú j a s n é :
Slovensko potrebuje viac inovovať,
ešte efektívnejšie nakladať s verejnými financiami a v neposlednom
rade stimulovať tvorbu ľudského kapitálu. Ako to premietnuť do praxe?
„Potrebujeme dobrý sociálny dialóg,
pretože práve ten pomôže štátu zlepšiť pracovný trh tak, aby bol prispôsobivý, bezpečný a otvorený,“ apeluje
popredný ekonóm Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj
(OECD) Andrew Green.
Trend zbytočnosti?
Každý deň sa ako spoločnosť posúvame o trochu bližšie k určitému

vysnívanému obrazu budúcnosti.
Svet, v ktorom nepríjemné úlohy vykonávajú roboti, ľudia už viac nemusia riskovať svoj život pri nebezpečných povolaniach a manuálna práca
takmer vymizne.
Automatizácia a robotizácia naozaj prenikajú do viacerých sektorov,
hlavne do oblasti priemyslu, a to
spolu s nástupom riešení označovaných pod hlavičkou Priemysel
4.0 a taktiež moderných 5G sietí.
Podľa štúdie OECD dosahuje podiel
ohrozených povolaní na západnom
Slovensku úroveň až 40 percent.
Percento povolaní s vysokou mierou
automatizácie alebo aspoň výraznej
zmeny v dôsledku automatizácie sa
na Slovensku vyšplhalo na úroveň
viac ako 60 percent.
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Podľa oficiálnych údajov je Slovensko
prakticky jednou z najohrozenejších
krajín z pohľadu straty pracovných
pozícií v dôsledku automatizácie.
Z prieskumu spoločnosti Bloomberg
vyplýva, že najviac ohrození sú napríklad čašníci, predavači, šoféri,
pracovníci v továrňach alebo poštári.
Nemáme problém, ale výzvu
Na ITAPA 2019 sa venoval panel
s názvom „Kde sú ľudia pre IT?“ práve tejto téme. Predpokladá sa, že na
Slovensku bude o 5 rokov chýbať
až 232-tisíc absolventov. Riešenie?
Odpoveďou je práve systém efektívneho školstva a preškoľovania. Ten by
mal zabezpečiť, že ľudia sa budú vzdelávať najmä v oblastiach, kde je dlhodobo výrazný nedostatok pracovníkov.
Systém kurzov a tréningov by sa mal
taktiež postarať o ľudí, ktorí v dôsledku automatizácie prídu o prácu.
„Slovensko má inovačný potenciál
a už dnes vo vybraných oblastiach
vynikáme. Ide o pár tímov, ktoré

sú v európskej špičke. O pravidlách
súťaže však nerozhodujeme my, tá
prebieha vonku vo svete. Dnes sa
však, podľa mňa, vieme ťažko presadiť, potrebujeme viac ľudského
potenciálu,“ skonštatoval profesor
Vladimír Bužek zo Slovenskej akadémie vied, na margo súčasnej IT scény na Slovensku. Je tak zrejme isté,
že Slovensko nadchádzajúce zmeny
zvládnuť môže a vie, stačí len chcieť.
Nové ľudské zdroje nielen
v IT
Podľa dlhodobej stratégie udržateľného rozvoja OSN môže práve systematické vzdelávanie a zamestnávanie žien pomôcť eliminovať globálnu
mieru chudoby. Rovnaký princíp platí aj v jednotlivých sektoroch, či už
ide o programátorov pre IT sektor,
alebo telekomunikačných odborníkov špecializujúcich sa na nastupujúcu 5G technológiu.
Ak by do IT odvetvia „vstúpil“ dostatok žien, ekonomika celej Európskej

únie by ročne narástla o 16 miliárd
eur. Práve tu by kľúčovú úlohu mohla
zohrať sociálna inklúzia v rámci pracovného trhu. Tejto téme sa na ITAPA
2019 venovala aj Natália Šultysová,
č l e n k a s p ráv n e j ra d y Na d á c i e
Filantropia zameranej na osvetu autizmu. „Ľudia nachádzajúci sa v autistickom spektre by mohli byť skupinou,
ktorá výrazne posilní slovenskú IT
oblasť. Ide o ľudí, ktorí už v mladom
veku majú pokročilé akademické vedomosti a dosahujú fantastické výsledky,“ hovorí N. Šultysová.
Na nedostatok pracovníkov v rýchlo
sa meniacich sektoroch môžeme odpovedať rovnakým spôsobom – dynamickosťou a otvorenosťou, nielen
vo vzťahu k ľuďom, ale aj ideám a riešeniam. Budúcnosť nemusí znamenať, že sa veľká skupina ľudí ocitne
bez práce a s pocitom zbytočnosti.
Môže to byť príležitosť posunúť sa
vpred. Potenciál tu nepochybne je,
potrebné sú však kvalitné podmienky
a podpora od štátu a firiem.

Figure 4.2. Cross-country variation in job automatability, % age of jobs at risk by degree of risk
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AKO SA POISTIŤ
NA ZIMNÉ ŠPORTY
Autor: Arian Ali

Väčšina zimných športov, okrem potešenia
z pohybu, so sebou prináša aj zvýšené riziko
úrazu. Vytúžená dovolenka sa môže ľahko
premeniť na problém, ktorý ohrozí zdravie
aj príjmy celej rodiny na niekoľko týždňov až
mesiacov. Ak sa nechcete zimnej dovolenky
vzdať, najjednoduchšou alternatívou, ako
zabrániť aspoň finančnej strate, je poistenie.

Potenciál poistného trhu
počas zimnej sezóny
Podľa údajov Eurostatu bolo počas
zimnej sezóny 2017/2018 (od novembra do apríla) zaznamenaných
v slovenských ubytovacích zariadeniach 4 343 000 prenocovaní.
Približne 15 000 ľudí denne v tomto
období trávilo svoju zimnú dovolenku u nás. V porovnaní so sezónou
2016/2017 ide o takmer 5 % nárast,
čo, pochopiteľne, znamená aj potencionálne zvýšenie počtu poistencov.
Bežný človek sa však vo veľkom
množstve produktov, ktoré poisťovne
ponúkajú, len ťažko zorientuje. V zásade sa poistenie, ktoré je vhodné
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v spomínanom prípade, dá rozdeliť
na dve väčšie skupiny – rizikové poistenie a cestovné poistenie. Líšia sa
v množstve detailov, ako napríklad
cena, rozsah, výška krytia a iné.
Cestovné poistenie
Cestovné poistenie patrí do skupiny
neživotných poistení, keďže klienta
chráni pred neočakávaným rizikom.
Jeho účelom je pokryť prípadné náklady, ktoré by mohli vzniknúť pri
pobyte v zahraničí. V rámci územia
SR preto štandardne nemá žiadnu
platnosť, niektoré poisťovne však
ponúkajú aj pripoistenia na storno dovolenky v rámci Slovenska

či poistenie do hôr na Slovensku.
Cestovné poistenie je zvyčajne ponúkané v rôznych formách, podľa toho,
o čo má klient záujem.
Poistné sumy a výšky plnení sú
preddefinované. Ide teda o menej
flexibilné poistenie oproti bežnému
rizikovému poisteniu. Na druhej
strane je však cenovo podstatne dostupnejšie. V prípade cestovného poistenia uzatvoreného len na niekoľko
dní, povedzme počas jednej dovolenky, ide o zanedbateľnú položku.
Pri celoročnom poistení (či už ako
prerušovaný, alebo súvislý pobyt) sa
cena začína približne na dvadsiatich
eurách.
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Jadrom tohto poistenia je pokrytie
liečebných nákladov, ktoré môžu
vzniknúť počas dovolenky, ako napríklad nemocničná zdravotná starostlivosť alebo výjazd sanitky. Základ
produktu býva poisťovňami v súčasnosti spravidla automaticky rozšírený o asistenčné služby. Medzi ďalšie
často ponúkané pripoistenia patrí
odškodnenie v prípade úrazu a zásah
horskej služby. V prémiových balíkoch spoločností, ktoré ho ponúkajú, však nájdeme aj hradenie právnej
ochrany, zodpovednosti za spôsobenú škodu, straty batožiny, alebo dokonca technickej pomoci s vozidlom.
Rizikové životné poistenie
Tento produkt patrí k základným
pilierom životného poistného trhu.
Okruh životných situácií, ktoré
klientovi rieši, je omnoho širší ako
pri cestovnom poistení. Jeho účelom
je klientovi doplniť akékoľvek výpadky príjmu spôsobené zdravotnými
problémami. Okrem množstva iných
nepríjemností vie tak klientovi pomôcť aj v prípade úrazu spôsobeného
praktikovaním zimných športov.
Rizikové životné poistenie je vysoko flexibilný produkt – všetky pripoistenia, výšky poistných súm a aj
dĺžky poistení sa dajú nastaviť presne podľa požiadaviek klienta. V uzatvorenej zmluve by malo byť uvedené

presne to, čo klient od poisťovne
požadoval. Cena tohto produktu sa
priamoúmerne odvíja od požiadaviek vyslovených klientom a od jeho
veku. Vo všeobecnosti však platí,
že priemerný človek so záväzkami
by mal vynakladať 10 % zo svojho
príjmu na svoje zabezpečenie pred
neočakávanými rizikami. Z hľadiska
územnej platnosti sa toto poistenie
vzťahuje na všetky krajiny okrem
tých, v ktorých prebieha vojna. Aj
keď ho však klient má, pri vycestovaní do zahraničia je nutné si uzatvoriť
cestovné poistenie, aby klient okrem
odškodného z rizikového poistenia
mal preplatené aj liečebné nemocničné náklady.
Základom poistenia je zabezpečenie rodiny pre prípad smrti, ktorého
cieľom je pokryť pohrebné náklady a
iné prípadné dlhy. Z nášho pohľadu
je najdôležitejším pripoistením denné odškodné v prípade úrazu, ktoré
poskytuje klientovi náhradu ušlého
zisku a kompenzáciu vzniknutých
nepríjemností. Po nahlásení je klientovi vyplatená príslušná suma v závislosti od dĺžky nevyhnutnej liečby.
V našom prípade je ešte zaujímavé
denné odškodné v prípade práceneschopnosti. To funguje veľmi podobne ako odškodné v prípade úrazu, no
v tomto prípade musí byť klient na
PN-ke.

Hlásenie poistnej udalosti
Pri oboch typoch ochrany je nahlásenie poistnej udalosti, na základe ktorej vzniká právo klienta na poistné
plnenie, v zásade rovnaké. Základom
pre vznik poistnej udalosti je lekárska správa o poskytnutej lekárskej
starostlivosti. Postup jej odovzdania
poisťovni sa z technického hľadiska od spoločnosti k spoločnosti líši.
Spravidla však ide o online hlásenie
cez systém poisťovne. Následne spoločnosť celú situáciu posúdi a klientovi pošle peniaze, na ktoré má podľa
zmluvy nárok. Celý proces môže trvať niekoľko hodín, dní, týždňov, no
aj mesiacov. Všetko v závislosti od
konkrétnej poisťovne, komplexnosti
poistnej udalosti (okrem iného rozsah a vážnosť zranení) a dĺžky trvania liečby.
Ak má teda klient obe poistenia –
rizikové aj cestovné, v prípade úrazu
na Slovensku má nárok na plnenie
z rizikového životného poistenia. Ak
sa úraz stal v zahraničí, klient má
nárok na plnenie z oboch produktov.
Zvlášť pri nahlasovaní poistnej udalosti je výhodou, ak má klient svojho
zástupcu na finančnom trhu – finančného agenta. Ak poistnú udalosť
nahlasuje kvalitný profesionál, doba
od nahlásenia udalosti po vyplatenie
peňazí sa vie výrazne znížiť aj o niekoľko týždňov.

Rizikové životné poistenie

Cestovné poistenie

všade*

štandardne len mimo územia SR

v závislosti od požiadaviek klienta

podľa počtu dní/ročné poistenie cca od 20 eur

vysoko flexibilné

preddefinované moduly

Poistná doba

flexibilná – ideálne čo najdlhšie

maximálne 1 rok

Dostupnosť

musí byť fyzicky podpísaná

dá sa uzavrieť online

spravidla sa skúma

bez skúmania

Územná platnosť
Cena
Flexibilita

Zdravotný stav

* okrem vojnových zón
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BEH V ZIME.

NEZABUDNITE
NA 5 DÔLEŽITÝCH VECÍ
Autor: Marek Mittaš
Foto: Shutterstock

Beh je pre človeka jedným z najprirodzenejších
športov. Nepotrebujete k nemu prakticky
žiadnu výbavu, a pritom dokonale precvičí
telo aj prečistí hlavu. Je to manažérsky
šport „par excellence“ a dá sa vykonávať
dokonca aj v zime. Stačí si obuť tenisky
a vyraziť. Pre vlastnú bezpečnosť aj
potešenie z behu je dôležité dodržať
na zimných cestách pár užitočných rád.

Počítajte s vyššou teplotou
Behanie cez zimu má jedno špecifikum. V zásade
platí jedno jednoduché pravidlo. Oblečte sa tak,
akoby bolo o 10 stupňov teplejšie. To znamená,
že ak je vonku desať stupňov, pokojne vyrazte aj
v krátkych nohaviciach a tričku. Skrátka tak, ako
by ste vybehli pri dvadsiatich stupňoch. Každý má
však inú termoreguláciu tela. Kto sa otužuje, môže
aj pri nulovej teplote pokojne a s pôžitkom behať
v šortkách. Iný si aj pri pätnástich stupňoch oblieka dlhé legíny a mikinu.
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Správne oblečenie
V bežnom živote sme naučení deliť oblečenie na
jarné, jesenné, zimné aj letné. Pri behu to celkom
neplatí. Ak je chladnejšie, stále beháte v tom, v čom
cez leto. Akurát pridávate vrstvy ďalšieho oblečenia. Dôležité sú rukavice, aby vám nemrzli prsty
a zíde sa čiapka a šál, pretože najviac tepla uniká
práve cez hlavu a krk. Ideálna je na tento účel bežecká kukla. Dajte si však pozor na behanie v blízkosti banky alebo v tmavom parku. Zakuklený
bežec môže vzbudzovať strach. Kukla je však
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najlepšou ochranou tváre, krku, uší aj hlavy súčasne. „Najväčší nepriateľ je vietor. Preto je vhodná vetrovka, ktorú po zahriatí v prípade potreby
môžete zbaliť do kapsičky,“ hovorí bežec Edvard
Kožušník. Vhodné sú tak isto aj dlhé elastické
nohavice.
S obuvou si príliš hlavu nelámte
V tomto prípade nemusíte robiť veľké zmeny.
Jedinou zmenou je, že sa viac hodí vyššia podrážka
s drsnejšou stopou kvôli lepšiemu gripu. Ako radí
Edvard Kožušník: „Môžete siahnuť aj po crossových topánkach, ale nie je to nutnosť. Základom
je mať nohy v teple. Preto sú podstatnejšie teplé
bežecké bezšvové ponožky. Pokojne aj dve vrstvy.“
Uberte rýchlosť, stavte na vytrvalosť
Na hodinkách si prestavte meranie tempa na meranie srdcového tepu alebo vzdialenosti. Zabudnite
na rýchlosť, intervaly či fartlek (forma bežeckého
intervalového tréningu). Skúste behať kilometre
a udržiavať srdcovú frekvenciu v rozmedzí okolo
80 až 90 % z maxima. Cez zimu behajte viac objemy ako šprinty. Dôvodom je, že nebudete vdychovať tak prudko mrazivý vzduch a nabehané kilometre podporia vašu vytrvalosť. Ak k nej následne
na jar pridáte tréning rýchlosti, na prvých jarných
pretekoch budete v najlepšej forme. Je vhodné, ak
si pred vybehnutím do mrazu spravíte rozcvičku už
doma v teple. Rozprúdite krv, svaly, aj šľachy a kĺby
v príjemnej teplote. V exteriéri si dajte dlhší čas na
zahriatie.

Oblečte sa tak, akoby bolo
o 10 stupňov teplejšie.

Viac kombinujte tréning
Beh samotný je výborná predpríprava na iné zimné
športy, vrátane lyžovania. Ostanú vám v kondícii
nohy, kolená aj kĺby. Ak sa aj lyžovaniu nevenujete, v zime je najvhodnejší čas rozvíjať telo aj iným
smerom. Ideálne je navštevovať jogu, ktorá je pre
bežca veľmi vhodným cvičením. Rovnako je pre
zmenu zaťaženia nôh vhodné využiť eliptický trenažér, air bike či tréningy spinningu. Na zahodenie
nebude ani silový tréning. Ak teda aj klesne počet
bežeckých tréningov, na vašej kondícii sa to odraziť
nemusí. Práve naopak, posilníte telo ako celok.
V extra chladnom počasí sa nemusíte hanbiť ani
za beh na bežiacom páse. Ten je pre mnohých bežcov dokonca motivujúci, pretože behanie na ňom
ide ľahšie. Žiadny vietor ani klesania a stúpania.
Ak chcete aspoň trochu simulovať vonkajšie podmienky, nastavte si minimálne polpercentné stúpanie. Zimu však môžete využiť na regeneráciu, ale
aj posilnenie svalových partií, ktoré počas bežeckej
sezóny zanedbávate. Pred novou sezónou budete
komplexne posilnení.
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ÚNIK PRED CHLADOM.
NAJLUXUSNEJŠIE REZORTY,
KDE MAJÚ LETO CEZ ZIMU
Autor: Marek Mittaš
Foto: Shutterstock

Ak nechcete mať pocit, že najbližšie tri
mesiace ste zatvorení v chladničke, je
načase zdúchnuť za teplom. Našťastie
je tu dostatok možností, ako zime
zamávať a užiť si pekné pláže a luxusné
rezorty aj v čase, keď sa väčšina Slovákov
bude chodiť lyžovať a korčuľovať.

Dubaj ako pre prezidenta
Dalo by sa povedať, že ide pre nás o najbližšie leto.
Ak si nepotrpíte priamo na trópy, tak sa vydajte
do Spojených arabských emirátov. Mimochodom,
zima je práve to obdobie, keď si naozaj užijete luxus, ktorý oblasť ponúka, pretože počas leta tu neraz teploty na slnku presahujú aj 50 stupňov Celzia.
Let trvá niečo cez päť hodín a teplota vzduchu je
v decembri a januári okolo 23 až 24 stupňov. Voda
osvieži, je približne ako chorvátske more s 22 stupňami. Lákavé sú umelé ostrovy, ale ak chcete skutočný luxus, kde sú ubytované aj filmové hviezdy
a prezidenti, tak dobrou voľbou bude päťhviezdičkový Atlantis The Palm, ktorého cena sa začína pri
150 eurách za noc a končí sa pri tisícoch.
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Florida v štýle Versace
Netreba sa čudovať, že december a január patria
na Floride k najvyhľadávanejším mesiacom. Je
tu možnosť prežiť krásne leto pre každého. Či už
pre dovolenkára z New Yorku, alebo z východného Slovenska. Na Miami 25 stupňov Celzia zvádza
k plávaniu. A keď už vo veľkom štýle, tak určite
bývať vo Villa Casa Casuarina. Ide o bývalé sídlo
Gianni Versaceho. V roku 1992 sa interiéry zdobili
v opulentnom štýle freskami, fontánami zdobenými mozaikami a bazénom zakončeným dlaždicami
z 24-karátového zlata. Ak je vám Versace blízky, tu
sa budete cítiť ako v siedmom nebi, a nielen vďaka
teplote. Cena za noc na hranici 400 eur nie je úplne
najhoršou.
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Maldivy so šiestimi zmyslami
Sú drahé. Ide skutočne o korunku luxusu, ale luxusom je aj dostať cez zimu 30 stupňov vo vzduchu
a voda si udržiava teplotu len o stupeň teplejšiu.
Romantický raj, únik pred zimou a množstvo koralových ostrovov, kde sa môžete cítiť živo ako na
Ibize, aj ako na pustom ostrove. Ak chcete zažiť
niečo nadpozemské, tak rezort Six Senses Laamu
je správna voľba. Nachádza sa na atole Laamu,
a ako už názov napovedá, prináša zážitok pre všetky zmysly a ešte o jeden navyše. Je absolútne ekologický a rozprestiera sa na pobreží aj priamo nad
hladinou. Cena za tento zážitok je pre dve osoby od
2 000 eur na noc. Na druhej strane, na takéto leto
počas zimy nikdy nezabudnete.
Bali v znamení romantiky
Na Bali nedávno postrašila turistov aj domácich
sopka Agung, ale aktuálne je práve v úspornom
režime, a tak sa treba vybrať do tejto indonézskej
mekky luxusu načerpať energiu aj teplo do ďalších

dní. Teploty sú tu celoročne od 27 do 30 stupňov,
takže mikinu baliť nepotrebujete. Začiatkom roka
sa síce na Bali môže objaviť obdobie dažďov, no
zima nebude. Samostatným ostrovom luxusu na
tomto ostrove je určite päťhviezdičkový rezort
Mulia Villas. Vlastný bazén v romantickej vilke je
samozrejmosť a cena pre dvoch na noc je na úrovni
700 eur.
Kuba s príchuťou socializmu
Jeden z posledných stánkov živého socializmu vie
rozmaznávať svojich návštevníkov naozaj kráľovsky. Lacné cigary, rum, more s teplotou 26 stupňov a teplota vzduchu počas našej zimy sa šplhá
nebezpečne vysoko k tridsiatke. Príkladom rozmaru a starostlivosti, ktorej sa vám nedostane ani
v našich slovenských veľhorách, je päťhviezdičkový
Iberostar Selection Varadero. Cena za noc a osobu
v lepšej izbe vyjde na 200 eur, čo je na Kubu veľa,
ale v porovnaní so svetovými metropolami tu zaplatíte za luxus leta naozaj nízku cenu.
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Múdro a spoľahlivo
Poradíme vám s problematikou

GDPR
Preveríme vaše zapracovanie

www.gdprnariadenie.eu

www.gdprnariadenie.eu
gdpr@positive.sk
+421 903 012 102
Positive Services s.r.o.
82

November/December 2019

*

Access Point
Jeden prístupový bod umožní maklérom
vstúpiť do systémov poisťovní
Poisťovne

Makléri

*
www.positive.sk
obchod@positive.sk
+421 902 600 200
Positive Services s.r.o.
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Čo potrebuje každý sprostredkovateľ?

Softvér na
rozpočítavanie
provízií

Positive vás obslúži,
zavolajte Marekovi.

www.positive.sk
info@positive.sk
+421 903 012 102
positive software s.r.o.
84

November/December 2019

