
Projekt GTL

Obehové
hospodárstvo



Obehové hospodárstvo je
založené na troch princípoch,
ktoré sa riadia podľa dizajnu:

Eliminácia odpadu a znečistenia

Obnova prírody

Cirkulácia produktov a
materiálov (s čo najvyššou

mierou zhodnotenia)



Eliminácia odpadu
a znečistenia

Odpad a znečistenie sú skôr chybami dizajnu než
nevyhnutnými vedľajšími produktmi. 
Obehové hospodárstvo sa začína zmenou
myslenia výrobcov aj spotrebiteľov a
uplatňovaním nových technológií a materiálov,
ktoré v prvom rade nevytvárajú negatívne
vonkajšie vplyvy.



Dizajn by sa mal zamerať
na výrobky, ktoré sa dajú
opätovne použiť, opraviť
alebo repasovať - aby sa

vyrábali veci s čo
najdlhšou životnosťou.

Zároveň by výrobky, ako
sú potraviny a obaly,

mali zostať v obehu a
neskončiť na skládke.

Cirkulácia
produktov a
materiálov



Príroda neplytvá! Je to
celkom jednoduchý a
hlboko pravdivý
koncept. Všetko je
potravou pre niečo iné
a na konci sa prírodné
materiály vrátia do
pôdy, aby poskytli
živiny a začali ďalší
cyklus.

Obnova prírody



Technický Cyklus

Filozofia obehového hospodárstva
rozdeľuje náš hospodársky systém

na dva cykly:

Biologický cyklus



Materiály zastúpené v technickom
cykle sú konečné a ich obnovenie si
vyžaduje dlhý čas. Predstavujú teda
zdroj a cieľom obehového
hospodárstva je udržať ich v
hospodárskom prúde čo najdlhšie.

Technický cyklus



Materiály patriace do biologického cyklu
sa rozkladajú prirodzene alebo po

prechode procesmi. Tieto procesy
umožňujú získavanie dôležitých zdrojov.

Biologický cyklus



Obehové hospodárstvo je stav mysle,
ktorý sa začína vo fáze dizajnu, preto je
úloha podnikov pri tomto prechode
kľúčová.

Pozrite sa na tieto podniky, ktoré sú
súčasťou projektu GTL, a na to, ako
zavádzajú obehové hospodárstvo do
svojho podnikania.



SHUFLIK 

Registrovaná značka SHUFLIK
prináša riešenie pre základné školy
v podobe ekologických obalov na
geometrické a výtvarné pomôcky.

https://www.shuflik.com/



iKO Capital

Webový portál vytvorený pre
spoločnosti, ktoré prevádzkujú

prenájom strojov a náradia, a tiež
pre spoločnosti, ktoré majú voľne

dostupné zdroje strojov alebo
náradia, ktoré by mohli poskytnúť na

prenájom.

https://iko.capital/



TZB ECO s.r.o.

Ponúka projektovú spoluprácu
www.ecoportal.site na ekoportáli s

prezentáciou nových riešení pre
obehové hospodárstvo.

http://www.ecoportal.site/



Navštívte webstránky a
prezrite si tieto obehové

nápady


