Zelená kancelária

akujeme partnerom:

Vážení priatelia,
publikácia Zelená kancelária je urená nielen profesionálom,
ktorí majú na starosti správu budovy i vozového parku, ale
aj oddeleniam nákupu, ktorým ponúka prehad jednotlivých
znaiek a certikátov, ktoré im pomôžu pri nastavovaní kritérií
zeleného obstarávania.
Zelené obstarávanie je nástrojom na šetrenie nákladov, budovanie imidžu zodpovednej
rmy a zamestnávatea, ale aj spôsobom manažovania rizika. Cieom už nie je len
nákup tovarov a služieb za o najnižšie ceny, ale aj využitie nákupnej sily rmy
na dosiahnutie pozitívnej zmeny. Veríme, že aj personalisti a špecialisti internej
komunikácie, ktorí sa snažia vytvára pre svojich zamestnancov zdravé a kvalitné
prostredie na prácu, si v nej nájdu tipy ako ich motivova k optimálnemu používaniu
zdrojov rmy a našej planéty.
Pracovné prostredie má vplyv nielen na rmy, ale aj na nás ako jednotlivcov. Svetová
zdravotnícka organizácia už v roku 2002 oznámila, že viac ako 60% udí vo vyspelých
krajinách trpí tzv. syndrómom nezdravých budov. Klimatizácia, nevhodné osvetlenie,
chemikálie z upratovania priestorov, vysoká koncentrácia elektromagnetického smogu
a nevhodný nábytok, podlahoviny, koberce vyluujúce do ovzdušia formaldehyd
a prchavé organické zlúeniny (VOC), prach a plesne, to všetko prispieva k celej
rade zdravotných komplikácii. Veríme, že pravidlá zelenej a zdravej kancelárie oslovia
každého, kto chce a môže zmeni a zlepši fungovanie pracovného priestoru, v ktorom
trávime denne tretinu (a niektorí takmer polovicu) svojho da.
V budúcnosti plánujeme vyda alšie kapitoly, ktoré sa budú venova kvalite
ovzdušia v kancelárii, zdraviu a bezpenosti na pracovisku, sociálnym témam, zelenej
komunikácii a marketingu. Privítame vašu podporu formou inzercie, i prípadových
štúdií.
Úprimné poakovanie patrí uom, rmám a organizáciám, ktoré podporili vznik
tejto publikácie. akujeme tiež organizácii KÖVET, ktorá umožnila, aby bola kniha
vydaná aj na Slovensku.

Janka Ružická
riaditeka
EKOrast, o.z.

Vážení priatelia,
Slovenská rada pre zelené budovy pôsobí na slovenskom
stavebnom trhu už štvrtý rok. Za tento as postupne
oboznamujeme odbornú i laickú verejnos s tým, o sú zelené
budovy a aké sú ich benety.
Našim cieom je, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky
navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá
energiou ani inými zdrojmi stali na Slovensku štandardom.
Už pri výstavbe alebo rekonštrukcii administratívnej budovy je dôležité myslie na
to, ako ovplyvní okolité prostredie i život udí. Rovnako však aj poas jej užívania,
prípadne demolácie je možné postupova rôznymi spôsobmi. Slovenská rada pre
zelené budovy uprednostuje minimalizáciu negatívnych zásahov do životného
prostredia.
Zdravé vnútorné prostredie je jedným zo zásadných atribútov zelených budov. To,
ako sa zamestnanci v budove cítia výrazne ovplyvuje nielen ich zdravotný stav,
ale aj pracovný výkon.
Ako hlavný ambasádor udržatenej výstavby na Slovensku vítame každú príležitos
priblíži verejnosti zásady zodpovedného prístupu k svojmu okoliu, zoznámi ich s
tým, o sú zelené budovy, aké sú ich výhody a ako sa v nich správa. S nadšením
sme preto prijali možnos spolupracova pri príprave publikácie EGO Príruka.
Veríme, že vám bude nápomocná pri vašich rozhodnutiach.

Pavol Kukura
Predseda predstavenstva
Slovenská rada pre zelené budovy
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Zvyšovanie energetickej úinnosti
Spotreba energie
Jedna z najväších výziev, pred ktorými stojí svet, súvisí s energetikou. Zvyšujúce sa ceny
energie a rastúca závislos od nej ohrozujú našu bezpenos i konkurencieschopnos.
Emisie z produkcie energie sa na celkových emisiách skleníkových plynov v Európskej
únii podieajú takmer 80%. Bude nám trva desaroia, kým sa nám podarí energetický
systém nasmerova k väšej bezpenosti a udržatenosti. Európska rada si v roku 2007
stanovila v oblasti energetiky a klimatických zmien ambiciózne ciele: do roku 2020 zníži
emisie skleníkových plynov o 20 % (ak na to budú podmienky, možno aj o 30 %), zvýši
podiel obnovitených zdrojov na celkovej produkcii energie na 20 % a zlepši energetickú
úinnos o 20 %. Už si nemôžeme dovoli plytva energiou.
Energetická úinnos je jedným z najhospodárnejších spôsobov znižovania emisií,
zvyšovania energetickej bezpenosti a zlepšovania cenovej dostupnosti energie pre
spotrebiteov. Verejný sektor musí ís ostatným príkladom. Mal by si v oblasti spotreby
stanovi vysoké ciele. Verejné obstarávania by mali podporova energeticky úinné
projekty. Projekty, ktoré kladú dôraz na efektívnos využívania zdrojov, vrátane investícií
do energetickej úinnosti, sú však asto spojené s krátkodobými poiatonými výdavkami.
Prospech prinášajú až v strednodobom i dlhodobom horizonte. Energetická úinnos
však vždy neznamená veké investície. Niekedy aj malé, jednoduché zmeny návykov
(napr. efektívnejšie využívanie kancelárskej techniky alebo dobrá politika verejného
obstarávania) môžu výrazne zníži náklady na prevádzku kancelárie.
Spotreba energie v oblasti komerných služieb stúpla v rokoch 1973 – 2000 o 68,4 %.
Tento trend alej pokrauje. Nárastu emisií oxidu uhliitého v sektore zamedzil prechod
na iné palivá v teplárenskom i energetickom priemysle. Oakáva sa však, že táto situácia
nebude ma dlhé trvanie. Prieskum energetickej politiky (PIU 2002) poukázal na potrebu
dôraznejších opatrení najmä v komernom sektore. Keže sa kancelárie významným
spôsobom podieajú na celkovej spotrebe energie a na celkových emisiách v sektore, je
dobré zaa práve od nich. Poskytujú najväší priestor na výrazné úspory.
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Znížením
teploty
v kancelárii
len o 1 °C
je možné
zníži
spotrebu
energie o 6 %.

Ke hovoríme o energii, je dôležité ujasni si, koko jej
míame na všetky innosti, ktoré si ju vyžadujú. Pri
posudzovaní spotreby energie by sme nemali zabúda na
tieto oblasti a innosti:
• fungovanie poítaov, serverov, kancelárskej techniky a
iných elektronických prístrojov,
• osvetlenie pracoviska,
• vykurovacie, ventilané a chladiace systémy,
• spôsoby dochádzania na pracovisko a služovné cesty,
• prevádzku kuchý a cateringové služby.
Na znižovanie spotreby je možné podniknú nespoetne vea
aktivít, ale cie zostáva rovnaký. Zvyšovaním energetickej
úinnosti rmy nepomáhajú len životnému prostrediu a
nepodporujú trvalo udržatený rozvoj, ale znižujú aj náklady.
Aj malé zmeny v kancelárii, napr. zmeny v správaní i v
investíciách, môžu rmám pomôc ušetri obrovské sumy
peazí. Stlmením kúrenia a znížením teploty v kancelárii len
o 1 °C je možné zníži spotrebu energie o 6 %. 63 % energie
v kanceláriách sa spotrebúva na osvetlenie, vykurovanie a
chladenie. V týchto oblastiach je preto možné dosiahnu
potenciálne najväšie úspory energie. Nemali by sme však
zabúda ani na iné možnosti znižovania spotreby energie –
poítae, servery, kancelársku techniku a iné elektronické
prístroje (viac v kapitole „Zelené informané technológie“),
cateringové služby alebo služobné cesty (viac v kapitole
„Doprava a mobilita“).
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Certikácia a oznaovanie výrobkov
Skôr ako vymeníte starý prístroj i výrobok za nový, energeticky úinnejší, malo by vás v
prvom rade zaujíma, i je oznaený ekoznakou a má energetický certikát. V roku 2010
vstúpila do platnosti smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, ktorá zaviedla
nový spôsob oznaovania energetickej úinnosti spotrebiov. Energetické triedy A – G poda
smernice 92/75/ES boli rozšírené o nové stupne (A+, A++) pre chladiace spotrebie. Poda
novej smernice musí ma väšina spotrebiov umiestovaných na trh v EÚ na obale oznaenie
príslušnej energetickej triedy (A – G). Okrem jasnej, farebne odlíšenej klasikácie sú k dispozícii
aj iné informácie (napr. na štítku na žiarovke sa asto uvádzajú „lúmeny“, údaj o vnímanom
výkone osvetlenia, a „watty“, údaj o spotrebe joulov energie za sekundu).
V Európskej únii je známe aj oznaenie European Energy Star (pozri nariadenie . 106/2008).
Mimo Európy je najznámejším oznaením energetickej úinnosti ENERGY STAR. Oznaujú sa
ním chladniky, poítae a iné elektrické výrobky, ktoré sú energeticky úinnejšie ako iné
modely. Výrobky oznaené symbolom Energy Star môžu spotrebiteom ušetri 10 až 70 %
energie v porovnaní s bežnými modelmi. Oznaenie získalo vyše 40 000 výrobkov od približne
3000 výrobcov vo viac ako 60 produktových kategóriách.
Medzi alšie ekoznaky súvisiace so spotrebou energie patria:
• Environmentálna znaka EÚ,
• EKOenergy,
• Österreichisches Umweltzeichen (rakúska ekoznaka),
• štandardy udržateného produktu SMaRT Consensus,
• TÜV SÜD Mark EE01/EE02,
• štandard Carbon Trust.
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Aktivity, nápady a tipy súvisiace s riadením
Pred tým, než podniknete kroky na zníženie spotreby energie v kancelárii, mali by ste si necha
urobi energetický audit, ktorý vám prezradí, koko energie spotrebúvajú jednotlivé úkony v
kancelárii a koko energie sa pri nich stráca (ako sme už spomenuli v úvode tejto kapitoly).
Než sa napríklad rozhodnete pre izoláciu, mali by ste si necha urobi prehadovú štúdiu o
súasných stratách tepla v kancelárii.
Až ke máte jasnú predstavu o spotrebe energie v kancelárii, môžete sa správne rozhodnú,
aké kroky je potrebné podniknú na odstránenie konkrétnych problémov. Existuje vea
možností riešenia energetickej úinnosti, správnu však vyberiete poda konkrétneho procesu.
Na používanie energeticky úinného vybavenia a technických zariadení zväša potrebujete
vyškolený personál. Energetická úinnos do vekej miery závisí od správania zamestnancov.
Školeniami, aktívnou komunikáciou a efektívnym využívaním informaných kanálov je možné
oslovi väšinu zamestnancov a motivova ich, aby sa zapájali do energeticky úsporných
riešení.
Niektoré nápady:
• Organizujte súaže na tému energií, kde budú zamestnanci môc získa body za
environmentálne uvedomelé správanie.
• Vytvorte a vyveste v kancelárii zábavné nápisy alebo nálepky, aby ste zamestnancom
pripomenuli, že majú zhasína svetlo alebo vypína poíta.
• Zamestnancov je možné motivova aj tak, že budete pravidelne mera a zaznamenáva
spotrebu energie. Finanné úspory im môžete v nejakej podobe vráti (napr. organizovaním
remných akcií).
• Zúastujte sa kampaní ako Hodina Zeme s cieom zvýši povedomie zamestnancov o
energiách a iných témach súvisiacich so životným prostredím.
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Aktivity, nápady a tipy súvisiace s prevádzkou
Zvýši energetickú úinnos kancelárie znamená zníži spotrebu energie v kancelárii a zvýši
spotrebu prírodných zdrojov energie.
Osvetlenie:
• Aby sa maximálne využívalo denné svetlo a šetrila energia pri svietení, je v prvom rade
potrebné vychádza z plánu pracoviska a budovy (viac v kapitole „Kancelárske budovy: Plán
a výber lokality“).
• Je potrebné vymeni tradiné inkadescenné žiarovky za energeticky úsporné. Poda
európskych predpisov sú zamestnávatelia od septembra 2009 povinní vymiea žiarovky.
Oplatí sa upozorni na výhody a nevýhody rôznych typov energeticky úsporných žiaroviek.
Medzi výhody patrí najmä ich dlhšia životnos a nižšia spotreba energie pri vyššej svietivosti
(menej energie sa mía na tvorbu tepla). Ponúc rokom 2009 boli z trhu postupne stiahnuté
nehospodárne svietidlá (100 W v roku 2009, 75 W v roku 2010, 60 W v roku 2011, 40 W a
menej v roku 2012).
• alšiu možnos úspory predstavujú špeciálne vypínae, ktoré sú urené na reguláciu
intenzity osvetlenia. V niektorých priestoroch sa odporúajú aj dodatoné senzory, ktoré
zohadujú intenzitu svetla zvonka, t.j. sú citlivé na denné svetlo. Dôslednou reguláciou
intenzity osvetlenia je možné optimalizova spotrebu energie bez toho, aby ste ohrozili
pohodlie a kvalitu práce zamestnancov.
• Na využitie prirodzeného svetla má veký vplyv aj kancelársky nábytok. Orientácia kancelárie
a nábytok urujú, kedy je v nej možné pracova s využitím prirodzeného svetla.
• V ýznamné úspory energie možno dosiahnu aj inštaláciou pohybových senzorov na
menej frekventovaných miestach (v archívoch, na WC a pri vstupe do budovy). Vo väších
priestoroch sa odporúa umiestni senzory na strop a v menších do blízkosti vypínaov.
• Pri vonkajšom osvetlení (pozemky okolo kancelárií, dvory a pod.) je možné použi takzvané
svetelné bariéry, ktoré regulujú, kedy sa osvetlenie zapína. Aj v tomto prípade je možné
zohadni zmeny prirodzeného svetla. Nie je potrebné spolieha sa len na pevné asové
spínae.
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Vykurovacie, ven tilané a chladiace systémy
a bojlery:

Nastavte stálu
teplotu
v kancelárii
(ideálne
19 – 21 °C
v zime
a 23 – 26 °C
v lete).

• Výmena starých okien a dverí za nové s dvojitým sklom
môže ušetri až 40 % celkovej spotreby energie. Ak
výmena nie je možná, alternatívou môže by vonkajšia
tepelná izolácia. Aj iné možnosti izolácie ako závesy i
tepelno-izolané tapety môžu zvýši úinnos systému
izolácie.
• Inštaláciou termostatu alebo riadiaceho systému
inteligentnej budovy je možné zabráni prekurovaniu
a nadbytonému chladeniu. Náklady na toto vybavenie
sú relatívne nízke. Niektoré typy sú programovatené
a zapínajú kúrenie alebo chladenie cez víkend a v
noci, len ak je to potrebné (pozn.: vypnutím kúrenia i
chladenia v kancelárii poas víkendu môžete ušetri až
30 % celkovej spotreby energie v kancelárii).
• Nastavte stálu teplotu v kancelárii (ideálne 19 – 21 °C
v zime a 23 – 26 °C v lete). V noci staí v miestnosti
udržiava teplotu 15 °C v zime a v lete je možné na noc
úplne vypnú klimatizáciu. Optimálne teploty sa však
v rôznych krajinách menia v závislosti od priemerných
teplôt. Overte si, i máte na národnej úrovni legislatívu
upravujúcu teplotu v kancelárii.

• V skladovacích priestoroch, pri vchodoch alebo na chodbách, ktorými zamestnanci len
prechádzajú, nemusí by rovnaká teplota ako v miestnostiach, kde trávia väšinu pracovného
asu. Odporúa sa vypína kúrenie v miestnostiach, ktoré sa nepoužívajú. Z hygienických
dôvodov je nutné miestnosti vetra, aby v nich nevznikali plesne.
• Investujte do solárnych termických kolektorov alebo do fotovoltaických panelov, aby ste
znížili spotrebu primárnej energie.
• V súasnosti sa na nových kancelárskych budovách bežne používajú zelené strechy.
Vysádzajú sa na nich rôzne druhy tráv a kvetov. Zelené strechy znižujú prehrievanie strechy,
zvyšujú vyparovanie a ochladzujú budovy zhora.
• Pokia je to možné, znížte teplotu teplej vody. V bojleroch je teplota väšinou automaticky
nastavená na 60 – 65 °C, ale pre pohodlie a zdravie celkom postauje teplota 25 – 35 °C.
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• Ak je budova orientovaná na západ a na juh, v zime
nie je potrebné používa žalúzie. Vzduch v kancelárii sa
bude prirodzene ohrieva a na jej vykúrenie bude treba
menej energie. V lete by však mali by žalúzie stiahnuté,
aby sa zabránilo prehrievaniu interiéru.
• Poas teplých letných dní je lepšie otvori okná skoro
ráno, ke je vzduch vonku chladnejší. Je lepšie otvori
ich dokorán na kratší as (5 – 15 min.) ako iastone
vetra dlhší as.
• Rastliny v kancelárii istia vzduch, zútulujú pracovisko
a produkujú kyslík. Vyparovaním však pomáhajú aj
znižova teplotu (viac informácií v kapitole „Kvalita
ovzdušia“).
Väšina týchto odporúaní sa dá implementova bez
väších investícií. Ich úinky sa v dlhodobom výhade
môžu znásobova, a ich konené výsledky sú na
nezaplatenie. Keže väšina týchto opatrení predpokladá
úas zamestnancov, je vemi dôležité, aby mali o nich
informácie. Majte na pamäti vedajšie pozitívne úinky. Ak
sa vám podarí presvedi o i len 10 % zamestnancov,
aby uplatovali tieto opatrenia aj doma, výsledky sa
zmnohonásobia.

Otvorte okná
skoro ráno,
ke je vzduch
vonku
chladnejší

14

Ukazovatele environmentálnej úinnosti
V bežnej kancelárii sa až 29 % energie spotrebúva na osvetlenie. Preto je potrebné monitorova
množstvo energie na vynaloženej. Environmentálna úinnos sa najastejšie sleduje kontrolou
elektromerov. Problém je, že takto nie je celkom možné uri, na o sa elektrická energia
spotrebúva (i na osvetlenie alebo na prevádzku IT alebo iných elektrických zariadení).
Pri vykurovacích, ventilaných a chladiacich systémoch je možné zváži tieto opatrenia:
• Preskúmajte súasný vykurovací systém a urite vykurovanú plochu v metroch
štvorcových.
• Vyíslite spotrebu paliva a náklady na kúrenie. Vo väcšine prípadov je spotreba uvedená na
faktúre od dodávatela tepla v kWh alebo m3 (cca. 9,5 m3 = 1 kWh). Nezabúdajte však, že
výhrevná hodnota zemného plynu závisí od jeho kvality, ktorá sa môže líši poda zdroja.
Presnú výhrevnú hodnotu uvádza dodávate („x MJ“). Spotrebu je možné vypoíta poda
vzorca x MJ / 3,6 = y kWh.
• Zistite straty a zvážte možnosti zvýšenia úinnosti. Porovnajte spotrebu kancelárskej budovy
s referennými hodnotami (vi tabuku 1). Pomôžu vám uri jej energetickú úinnos.
Kategória

Spotreba tepla kWh/m3/rocne

A

0-30

Najvyššia úinnos

Komentár

B

31-50

Vysoká úinnos

C

51-70

Úinné

D

71-120

Priemer

E

121-160

Neuspokojivé

F

161-200

Nehospodárne

G

201-

Úplne neúinné

Referenné hodnoty spotreby tepla v strednej Európe

Partner pre neziskové ekologické
projekty.
Organizujeme podujatia, súťaže, tréningy, vydávame publikácie a knihy pre deti
a dospelých venované ochrane životného prostredia.

www.ekorast.org
www.ekorast.org
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Kancelárske budovy:
Plán a výber lokality
Systematický
prístup
k stavebným
materiálom
zohadujúci
ich životný
cyklus.

Pri výstavbe novej budovy alebo renovácii starej je
potrebné zobra do úvahy vplyvy na životné prostredie
súvisiace s projektovaním, stavbou (alebo rekonštrukciou),
využívaním a likvidáciou budovy.
Je potrebné zohadni najmä:
• spotrebu energie na vykurovanie, chladenie, ventiláciu,
ohrev teplej vody a elektrinu, ako aj s tým spojené
emisie CO2,
• spotrebu prírodných zdrojov,
• spotrebu zdrojov pitnej vody vo fáze výstavby a
užívania
• budovy,
• emisie látok pri výrobe a likvidácii stavebných materiálov,
ktoré majú negatívny vplyv na udské zdravie a životné
prostredie a ktoré zneisujú vzduch a vodu,
• negatívny vplyv stavebného materiálu s obsahom
nebezpených látok na zdravie užívateov budovy,
• emisie CO2 súvisiace s prepravou stavebného materiálu
a stavebných výrobkov,
• produkciu odpadu

Európska únia reagovala na túto výzvu návrhom dobrovoného opatrenia – ekologického
verejného obstarávania, v rámci ktorého sa odporúa:
• maximalizova energetickú hospodárnos budov,
• sprísni normy energetickej úinnosti vykurovacích, chladiacich a ventilaných systémov,
systémov na ohrev teplej vody a elektronických prístrojov,
• uzatvára so spolonosami poskytujúcimi energetické služby garantované zmluvy,
• podporova využívanie lokálnych obnovitených zdrojov energie a vysokoúinnúkombinovanú
výrobu tepla a elektrickej energie,
• uplatova systematický prístup k stavebným materiálom zohadujúci ich životný cyklus
– LCA1,
• podporova využívanie udržatene vyažených alebo vyrobených zdrojov, napr. stavebných
a izolaných materiálov,

[1]
LCA je nástroj posudzovania životného cyklu, ktorý sa využíva pri posudzovaní vplyvu
výrobkov, procesov a služieb na životné prostredie od ich návrhu až po ich likvidáciu, t.j. poas celého
životného cyklu. Výrobky, procesy a služby môžu ma bu priaznivé alebo nepriaznivé úinky na
životné prostredie. Súborne ich niekedy nazývame aj „environmentálnou stopou“. (RCS)

SLOVAK GREEN BUILDING COUNCIL
SLOVENSKÁ RADA PRE ZELENÉ BUDOVY

SLOVENSKÁ RADA PRE ZELENÉ BUDOVY
HLAVNÝ AMBASÁDOR UDRŽATEĽNEJ VÝSTAVBY
NA SLOVENSKU

Cieľom SKGBC je, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so
zdravým vnútorným prostredím, v ktorých
sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi stali
na Slovenku štandardom.

SKGBC združuje popredné spoločnosti
a odborníkov zaoberajúcich sa všetkými
oblasťami udržateľnej výstavby.

Misiou SKGBC je:
• podporovať rozvoj trhu a legislatívne
zmeny smerom k udržateľnej výstavbe
• informovanie a osveta verejnosti

Informácie z dynamicky sa rozvíjajúceho
odvetvia

Zasadzujeme sa o to aby:
• ľudia vedeli čo sú udržateľné budovy,
prečo ich stavať a ako ich stavať
• sa zvýšila informovanosť o výhodách
a možnostiach udržateľnej výstavby
• sa zvýšila informovanosť o dostupných zelených technológiách a alternatívach k zaužívaným stavebným
materiálom a postupom
• sa stavalo efektívnejšie, čoho predpokladom je kvalitné plánovanie
a aktívna spolupráca všetkých aktérov
procesu

Prestíž člena významnej medzinárodnej
organizácie

SKGBC vníma všetky tri piliere
udržateľnosti:
• ekonomiku, ekológiu, sociálne aspekty, ktoré musia byť v prípade zelených
budov v súlade.

SKGBC svojim členom ponúka:

Výmenu nových poznatkov

Zviditeľnenie ako modernej a proaktívnej spoločnosti, ktorá cíti zodpovednosť voči budúcim generáciám a životnému prostrediu
Kontakty a networking s obchodnými
partnermi
Zľavy na akcie organizované a spoluorganizované SKGBC
Vplyv na tvorbu legislatívy
Spoluprácu v tíme odborníkov na
zaujímavých projektoch podpory
udržateľnosti

www.skgbc.org
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• podporova používanie netoxických stavebných materiálov a využíva dostupnos
stavebných materiálov z obnovitených surovinových zdrojov,
• podporova nahrádzanie nebezpených stavebných materiálov a využíva dostupnos
stavebných materiálov z obnovitených surovinových zdrojov,
• používa na stavenisku a na dopravu energeticky úinné vozidlá,
• využíva efektívne systémy riadenia dodávateského reazca,
• minimalizova produkciu odpadu a zabezpei riadne nakladanie s odpadom vzniknutým pri
demolácii alebo výstavbe.

Európska legislatíva a ciele

Od 31. 12.
2020 sa musia
v EÚ stava
len budovy
s takmer
nulovou
spotrebou
energie.

EPBD - SMERNICA O ENERGETICKEJ
HOSPODÁRNOSTI BUDOV
19. mája 2010 Európsky parlament a Rada Európskej
únie novelizovali smernicu o energetickej hospodárnosti
budov. Novelizácia mala za cie sprísni požiadavky na
energetickú hospodárnos a objasni a zjednoduši
niektoré ustanovenia smernice 2002/91/ES z roku 2002.
Najvýznamnejšie zmeny v novelizovanej smernici:
• Od 31. decembra 2020 sa musia v EÚ stava len budovy
s takmer nulovou spotrebou energie, t.j. budovy s vemi
vysokou energetickou hospodárnosou poda prílohy
. 1. o najviac energie by navyše malo pochádza
z obnovitených zdrojov, vrátane obnovitenej energie
vyrobenej na mieste alebo v blízkom okolí.

• Orgány verejnej správy by mali ís príkladom a od 1. januára 2019 stava, kupova alebo
bra do prenájmu len budovy s takmer nulovou spotrebou energie.
• o sa týka dovybavenia existujúcich stavieb, neboli stanovené žiadne konkrétne ciele.
• Smernica zaviedla aj minimálne požiadavky na komponenty používané pri výmenách a
renováciách.
• V asti Denície a v prílohe bola predstavená harmonizovaná metodika výpotu s cieom
zvýši požiadavky lenských štátov EÚ na minimálnu energetickú hospodárnos na
optimálnu úrove.
• lenské štáty majú povinnos žiada podrobnejšie informácie a sprísni konania pri vydávaní
energetických certikátov.
• lenské štáty majú povinnos zavies sankcie za nedodržiavanie smernice.
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Smernica z roku 2002 mala za cie podporova energetickú hospodárnos budov v lenských
štátoch:
• zavedením rámca pre jednotnú metodiku merania energetickej hospodárnosti,
• uplatovaním minimálnych štandardov energetickej hospodárnosti na nové a renovované
• budovy a pravidelnou aktualizáciou týchto noriem,
• zavedením energetických certikátov a poskytovaním poradenstva pre nové a existujúce
budovy,
• kontrolu a posudzovaním bojlerov a vykurovacích a chladiacich systémov.
SMERNICA 2009/28/ES O PODPORE VYUŽÍVANIA ENERGIE Z OBNOVITENÝCH
ZDROJOV
Do 31. decembra 2014 musia lenské štáty zavies do svojich stavebných predpisov alebo
iných právnych úprav s podobným úinkom povinnos využíva aspo minimum energie
z obnovitených zdrojov v nových i existujúcich budovách, ktoré sa renovujú. Tieto ciele
budú musie by splnené, okrem iného, prostredníctvom systémov diakového vykurovania a
chladenia, ktoré vo vysokej miere využívajú obnovitené zdroje energie.
NÁVRH NOVEJ SMERNICE EURÓPSKEJ KOMISIE O ENERGETICKEJ ÚINNOSTI
Orgány verejnej správy budú presadzova zvýšenie trhového podielu energeticky úinných
výrobkov a služieb zavedením povinnosti kupova energeticky úinné budovy, výrobky a
služby. Zárove budú musie postupne znižova energiu, ktorú spotrebúvajú vo vlastných
priestoroch. Ponúc 1. januárom 2014 budú musie povinne každý rok zrenovova plochu
zodpovedajúcu aspo 3 % celkovej úžitkovej plochy budovy, v ktorej sídlia. Cieom je úspora
energie.
Nariadenie o stavebných výrobkoch (305/2011/EÚ – CPR) má zabezpei spoahlivé informácie
o parametroch stavebných výrobkov. Prináša „spoloný technický jazyk“ a jednotné metódy
posudzovania parametrov stavebných výrobkov.
Základné požiadavky kladené na stavby sú stanovené v prílohe . 1 nariadenia. Stavby ako
celok, ale aj ich jednotlivé asti, musia zodpoveda ich plánovanému použitiu, priom treba bra
zrete najmä na zdravie a bezpenos udí pohybujúcich sa v nich poas ich životného cyklu.
Stavby musia poas ekonomicky primeraného obdobia životnosti a pri bežnej údržbe sp a
nasledujúce základné požiadavky na stavby: mechanickú odolnos a stabilitu, bezpenos v
prípade požiaru, požiadavky na hygienu, ochranu zdravia a životného prostredia, bezpenos
a prístupnos pri používaní, ochranu pred hlukom, hospodárenie s energiou a udržiavanie
tepla a trvalo udržatené využívanie prírodných zdrojov.
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Nariadenie 305/2011/ES o stavebných výrobkoch ruší smernicu 89/106/EHS o stavebných
výrobkoch.
Smernica 2009/125/ES, ktorá vytvára rámec pre stanovenie požiadaviek na ekodizajn
výrobkov využívajúcich energiu, ruší smernicu o ekodizajne (2005/32/ES), ktorá vytvárala
rámec pre stanovenie požiadaviek na ekodizajn (napr. povinnos energetickej úinnosti)
všetkých výrobkov využívajúcich energiu v oblasti bývania, služieb a priemyslu. lánok 16
smernice o ekodizajne zaviazal Európsku komisiu prija druhý pracovný plán, ktorý by stanovil
indikatívny zoznam výrobkov, ktoré by mali dosta prednos pri implementácii opatrení v
rokoch 2012 – 2014. Dôležité informácie o dopadoch na životné prostredie, potenciálnych
úsporách a podmienkach na trhu, ktoré vám môžu pomôc pri výbere výrobkov využívajúcich
energiu, sú k dispozícii na webovej stránke.
Smernica 2006/32/ES o energetickej úinnosti koneného využitia energie a energetických
službách sa zameriava na opatrenia smerujúce k maximalizácii energetickej hospodárnosti
a znižovanie konenej spotreby. (Následné úpravy a opravy smernice 2006/32/ES boli
zapracované do základného textu nariadenia . 1137/2008.). Smernica obsahuje aj jednotnú
metodiku výpotu a spôsoby hodnotenia stanovených cieov. Medzi opatrenia na úsporu
energie, ktoré môžu využi napríklad koncoví spotrebitelia, patrí poskytovanie energetických
služieb, tepelná izolácia budov, inštalácia pasívnych solárnych prvkov na vonkajších stranách
budov, solárnych termických systémov a výmena klasických žiaroviek za úsporné.
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Certikácia a oznaovanie
Certikácia budov poskytuje majiteom a prevádzkovateom budov rámec na identikáciu
a implementáciu praktických a meratených riešení dizajnu, výstavby, prevádzky a údržby
zelených budov. Ekologicky zodpovedným podnikom alej umožuje navonok komunikova
svoje vysoké štandardy v oblasti ochrany životného prostredia.
Vo svete sa používa celý rad systémov a programov dobrovoného hodnotenia a certikácie
zelených budov. My sa zameriame na najznámejšie systémy v Európe:
HQE (Francúzsko)
Táto dobrovoná iniciatíva vznikla vo Francúzsku v 90. rokoch 20. storoia. Dnes je základným
kameom dizajnu zelených budov v tejto krajine. Jej cieom je zníži vplyv budovy na životné
prostredie prostredníctvom ekodizajnu a ekomanažmentu a zlepši pohodlie a zdravie jej
užívateov v 14 cieových oblastiach.
BREEAM (Veká Británia)
BREEAM je systém, ktorý má za cie posúdi dopad budovy na životné prostredie poda
niekokých ukazovateov a umožni jednoduché ohodnotenie jej hospodárnosti. Kódy BREEAM
pre nebytové budovy sa dajú aplikova na nové stavby v projektovom a povýstavbovom štádiu
a budovy, ktoré prechádzajú rozsiahlou rekonštrukciou.
DGNB (Nemecko)
Certikát DGNB sa zaal udeova v roku 2008 a bol pôvodne urený pre kancelárske budovy a
budovy verejnej správy. Jeho záberom sú všetky relevantné témy súvisiace s trvalo udržatenou
výstavbou. Certikát hodnotí celkovú hospodárnos budovy a nesústreuje sa na jednotlivé
kritériá. Vychádza zo zoznamu kúových tém s 51 kritériami trvalo udržatenej výstavby, ktoré
majú v hodnotení rôznu váhu v závislosti od typu budovy, ktorá sa hodnotí. Kritériá sú zlúené
do šiestich tém: ekologické, ekonomické, spoloensko-kultúrne a funkné témy, techniky a
procesy a výber lokality.
ISO 21931-1:2010 Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu
Tento štandard vytvára všeobecný rámec pre zlepšenie kvality a porovnatenosti metód
posudzovania environmentálnej úinnosti budov a k nim priahlých zariadení. Identikuje a
opisuje problémy, ktoré je potrebné zohadni pri používaní a navrhovaní metód posudzovania
environmentálnej úinnosti nových alebo už stojacich budov, i už v etape ich projektovania,
výstavby, prevádzky, údržby, renovácie alebo demolácie. Vo svete i v Európe sa momentálne
používajú mnohé alšie nástroje hodnotenia budov a ich vplyvu na životné prostredie.
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Aktivity, nápady a tipy súvisiace s riadením
Zelené verejné obstarávanie
Pre väcšinu orgánov verejnej správy predstavuje výstavba nových a rekonštrukcia už
existujúcich budov významnú cast ich rocného rozpoctu. V niektorých prípadoch ide až o vyše
50 %. Pod „ekologickou výstavbou“ rozumieme snahu o minimalizovanie vplyvu stavieb na
životné prostredie vo všetkých fázach ich životného cyklu, vrátane projektovania, výstavby,
renovácie, používania a demolácie.
Ekologické kritériá súvisia so spotrebou energie:
• využívanie obnovitených zdrojov energie,
• stavebné materiály a výrobky,
• hospodárenie s odpadmi a vodou,
• iné aspekty, ktoré majú vplyv na ekologickost budovy, napr. skúsenost architekta,
monitorovanie a charakteristika užívateov.
Zelené verejné obstarávanie zohaduje celkový ekologický prol budoby. Je preto potrebné
bra na zrete mnohé problémy, ponúc typom stavebných materiálov a koniac rôznymi
prístupmi k dosiahnutiu vysokej energetickej úinnosti. Výber lokality budovy (z hadiska
klimatickej zóny) výrazne ovplyvnuje jej energetickú náronos z hadiska vykurovania a
chladenia, potenciálneho využitia miestnych obnovitených zdrojov energie v budove a
použitia materiálov.
Energetická hospodárnost budovy preto do vekej miery závisí od architektonického projektu.
Je úplne nevyhnutné, aby v procese výberu architekta nechýbala požiadavka na použitie
ekologických riešení. Medzi kritériá, ktoré treba zohadni v projektovej fáze, patrí energetická
nárocnost (z hadiska vykurovania, chladenia a ventilácie priestorov), výber materiálov (drevo,
sklo, kov, atd.), inteligentné dopravné systémy, produkcia odpadu, obmedzenie hluku, potreba
osvetovacích služieb ci potenciál využívat miestne obnovitené zdroje energie.
V procese výstavby je potrebné dbat na dalšie environmentálne aspekty, napr. percentuálny
podiel udržatených stavebných materiálov, recykláciu materiálov, minimálne používanie
nebezpených látok a energetickú náronos výstavby. Energetickú náronos, miestne
obnovitené zdroje a produkciu odpadových vôd je potrebné zohadni aj pri rozvodoch
inžinierských sietí.
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Sme generálnym dodávateľom pozemných a vodohospodárskych stavieb a zároveň
developerom pre B2C a B2B projekty. V rámci konceptu trvalo udržateľného
rozvoja sa špecializujeme na projekty podľa medzinárodných environmentálnych
štandardov BREEAM a LEED. Veľké a náročné projekty ako Obchodné Centrum
Černý Most, nové sídla pre Komerčnú banku, Vodafone či Seznam.cz nás zaradili
medzi lídrov stavebného trhu v sektore trvalo udržateľného rozvoja, veľkých
projektov a administratívnych budov. Naďalej potvrdzujeme dlhodobo silnú
pozíciu v rezidenčnej výstavbe, kde sme uznávaným developerom s inovatívnym
prístupom. Naši klienti a partneri oceňujú na vzájomnej spolupráci predovšetkým
vysokú kvalitu odvedenej práce, profesionalitu našich tímov, stabilitu a zázemie
materského koncernu Bouygues.

VCES a.s.
organizačná zložka Slovensko
Lombardíniho 22/A
831 03 Bratislava
+421 255 644 250
e-mail: vces@vces.sk
www.vces.sk
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Aktivity, nápady a tipy súvisiace s prevádzkou
Ciele pri projektovaní budov
Pre skutone úspešný stavebný projekt je potrebné dba na tieto kritériá, aj vo vzájomných
vzahoch:
• prístupnos: verejnou dopravou s cielom minimalizova potrebu používat autá, ktoré sú
zdrojmi zneistenia, a prístupnos z hadiska stavebných prvkov ako sú vyvýšenia a voné
priechody, a z pohadu zdravotne znevýhodnených;
• estetika: fyzický vzhad stavebných prvkov a priestorov a integrovaný proces
projektovania;
• nákladová efektívnost: výber stavebných prvkov na základe analýzy ich životného cyklu
(zvažovanie možností pri tvorbe projektu a výstavbe), základný odhad nákladov a kontrola
rozpotu;
• funkné/prevádzkové kritériá: funkné plánovanie – priestorové potreby a požiadavky,
výkonnos systému, trvácnos a efektívna údržba budovy;
• pamiatková ochrana: špecické aktivity v historickej štvrti alebo na historickej budove,
priom stavebné prvky a stratégie možno zaradi do jednej z týchto štyroch kategórií:
konzervácia, renovácia, rekonštrukcia i modernizácia;
• produktívne kritériá: fyzická i psychická pohoda užívateov budovy, pri ktorej zohrávajú
úlohu rozvody vzduchu, osvetlenie, pracovný priestor, systémy a technológie;
• bezpenos: fyzická ochrana užívateov budovy a majetku pred nebezpeenstvami
spôsobenými lovekom a prírodnými živlami;
• trvalá udržatenos: environmentálna úinnos stavebných komponentov a prác.
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Ukazovatele environmentálnej úinnosti
Efektívnos výberu lokality
a stavebného dizajnu

zohadnenie všetkých etáp životného cyklu budovy
poas projektovej fázy

Energetická úinnos

viazaná a prevádzková energia spotrebovaná pri
výstave a využívaní budovy; podiel vlastnej vyrobenej
energie na celkovej energii spotrebovanej budovou;
investície do zlepšenia energetickej úinnosti budovy a/
alebo inštalácie obnovitených zdrojov energie

Efektívnos využívania
vody

podiel vody získanej zberom na mieste a/alebo istením
na celkovej spotrebe vody (voda z prírodnej zvodnenej
vrstvy)

Materiálová efektívnos

podiel „zelených“ materiálov, recyklovaných
priemyselných výrobkov a/alebo materiálov vyažených
alebo vyrobených na mieste na výstavbe

Zlepšenie kvality
vnútorného prostredia

kvalita vnútorného ovzdušia, teplota a kvalita osvetlenia

Optimalizácia prevádzky
a údržby

úas zamestnancov údržby a prevádzky na všetkých
fázach životného cyklu projektu

Znižovanie produkcie
odpadu a toxických látok

poskytnutie vybavenia, napr. kompostérov, na
zníženie množstva organických látok smerujúcich
na skládky; zavedenie „dekonštrukných“ praktík
(starostlivé rozoberanie budov a zachovanie niektorých
komponentov na opätovné použitie a recykláciu);
premena odpadu a odpadových vôd na hnojivo
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Výber dobrej lokality
Výber lokality, kde bude budova stá, má vplyv na celý rad environmentálnych faktorov.
• V závislosti od geograckej polohy kancelárie je nutné naplno využi potenciál prostredia,
kde sa budova nachádza. Ak budova napríklad stojí na mieste s vysokým výskytom
hydroelektrickej energie, bolo by nezmyselné využíva v nej výhradne solárnu energiu.
• Budovy by sa mali stava v oblastiach s už existujúcou infraštruktúrou. Je potrebné si
uvedomi aj to, že renováciou už existujúcich budov, vrátane historických stavieb, je
možné chráni zdroje.
• Nové stavby je potrebné aha do výšky a nie do šírky, aby sa minimalizoval ich negatívny
vplyv na okolie (príkladom je výstavba viacposchodových parkovacích domov).
• Kancelárie by sa mali stava na mieste, ktoré je ahko dostupné verejnou dopravou
alebo na bicykli, a mali by by vybavené prístreškami pre bicykle, aby boli zamestnanci
motivovaní využíva tento typ dopravy na cestu do práce.
• Budova by sa mala nachádza v blízkosti reštaurácií a iných stravovacích zariadení. Potom
nie je potrebná remná jedále. Tá je príliš nákladným riešením, ak vo rme pracuje len
obmedzený poet zamestnancov.
• Budova sa môže nachádza na hlunom mieste. Hluk je možné eliminova alebo zredukova
primeraným odhlunením priestorov. Nestavajte obytné a kancelárske budovy v blízkosti
priemyselných závodov, letísk a podobne.
• Užívatelia budovy by mali ma k dispozícii záhrady alebo iné zelené plochy, kde by mohli
trávi prestávky. V prípade novostavieb v centre nie sú zelené plochy v budove a jej
bezprostrednom okolí potrebné, ak ich možno situova do blízkosti už existujúcich záhrad
alebo parkov. Ak sa však budova nachádza na okraji mesta, dobrým riešením, ktoré šetrí
priestor, by mohla by strešná záhrada.
• Dobrou lokalitou pre umiestnenie kancelárskej budovy sú aj nevyužívané pozemky s
pustnúcou priemyselnou i komernou zástavbou, ktoré majú bu len vemi malú, alebo
nemajú žiadnu environmentálnu hodnotu. Dobrým príkladom je komplex Atlantis Bridge
and Access Buildings v Bruseli. Takéto pozemky samozrejme vyžadujú obnovu pôdy a
ekologickú reguláciu. Len tak na nich dôjde k ekologickému zlepšeniu.
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Príroda a nové technológie
• V súvislosti s vykurovacími systémami sa v prvom
rade odporúa preskúma systém tepelnej izolácie.
25 % energetických strát spôsobuje nesprávny dizajn
a umiestnenie okien. Okná s dvojitým sklom môžu
ušetri až 40 % celkovej spotreby energie. Ak nie je
možné okná vymeni, potom treba zváži alternatívne
riešenie – externú izoláciu. Aj závesy i tepelnoizolané tapety môžu zvýši úinnos vášho systému
izolácie.
• Funknos vykurovacích, ventilaných a chladiacich
systémov je možné zlepši inštaláciou termostatu alebo
riadiaceho systému ureného pre inteligentné budovy
(softvér a/alebo hardvér, ktoré dokážu automaticky
riadi vykurovacie, ventilané a chladiace systémy).
Náklady na takéto riešenie sú relatívne nízke. Vaka
týmto prístrojom je možné zabráni prekurovaniu
alebo nadbytonému chladeniu priestorov. Niektoré
sa dajú naprogramova, aby kúrenie i chladenie
automaticky vypínali poas víkendov a noci. Vypnutím
kúrenia i klimatizácie cez víkend je možné ušetri
30 % celkovej spotreby energie. (Viac v kapitole
„Spotreba energie“.)
• Keže sú neobnovitené zdroje energie konené a ich zásoby sa zmenšujú, napr. ako v
prípade ropy, vedci hadajú alternatívne zdroje. Jedným z nich je solárna energia. Solárne
kolektory využívajú tepelnú energiu slnka na zohrievanie vody, ktorá sa potom používa na
vykurovanie budovy.
• Okná, steny a strechy je možné „zatieni“ niekokými spôsobmi: povrchom odrážajúcim
svetlo, žalúziami alebo výsadbou chladiacej vegetácie. Ak hociktoré z týchto možností
použijete na západnej a južnej strane budovy, pomôžu vám zníži jej prehrievanie.
Odporúa sa využíva to, o nám ponúka príroda. Táketo riešenia nám pomáhajú šetri
peniaze a neškodia prírode.

25 %
energetických
strát spôsobuje
nesprávny
dizajn
a umiestnenie
okien.

PARTNERI
KAPITOLY:
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Zelené informané technológie
kancelárske zariadenia
Táto kapitola sa sústreuje na nasledujúce typy výrobkov: stolné poítae, notebooky,
monitory, servery a iné zariadenia (tlaiarne, kopírovacie stroje, at.).
Existuje niekoko vemi dobrých dôvodov, preo urobi z kancelárie energeticky efektívne
miesto šetrné k životnému prostrediu. S kancelárskou technikou súvisia tieto vplyvy na životné
prostredie:
• spotreba energie a s ou spojené emisie oxidu uhliitého (CO2);
• zneisovanie ovzdušia, pôdy a vôd a tvorba ozónu (smogu); bioakumulácia škodlivých látok,
napr. ortuti z LCD obrazoviek a spomaovaov horenia, a jej dopad na vodné organizmy;
• negatívne vplyvy ako stres spôsobený prílišným hlukom;
• využívanie energie, neobnovitených zdrojov a cenných materiálov vhodných na opätovné
použitie (napr. zlata) a škodlivých emisií spojených s výrobou IT techniky;
• tvorba odpadu (aj z obalov) a jeho likvidácia.
Európska únia reagovala na túto výzvu návrhom dobrovoného opatrenia – ekologického
verejného obstarávania, ktoré ponúka niekoko nápravných prostriedkov.
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Európska legislatíva a ciele
• Nariadenie . 66/2010 o environmentálnej znake EÚ uruje, že environmentálna znaka
EÚ sa môže udeli výrobkom alebo službám, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie
než iné produkty v rovnakej skupine. Kritériá na udelenie znaky boli navrhnuté na základe
vedeckých údajov o životnom cykle výrobku, od jeho vývoja po jeho likvidáciu. Znaku
je možné udeli všetkým výrobkom alebo službám, ktoré sa distribuujú, spotrebúvajú
alebo používajú na trhu Spoloenstva, i už za odplatu alebo zadarmo. Neudeuje sa
farmaceutickým výrobkom ureným na udské alebo veterinárne použitie, ani lekárskym
prístrojom.
• Nariadenie . 106/2008 o programe Spoloenstva na oznaovanie energetickej úinnosti
kancelárskych zariadení nahrádza a ruší nariadenie . 2422/2001. Stanovuje pravidlá
programu Spoloenstva na oznaovanie energetickej úinnosti kancelárskych zariadení
(programu Energy Star) na základe dohody z 20. decembra 2006 medzi Spojenými
štátmi americkými a Európskym spoloenstvom o koordinácii programov oznaovania
energetickej úinnosti kancelárskych zariadení. Poda nariadenia sa kancelárske
zariadenia významným spôsobom podieajú na celkovej spotrebe elektrickej energie.
Modely dostupné na trhu Európskeho spoloenstva sa výrazne líšia spotrebou energie
napriek podobnej funkcionalite, a preto existuje priestor na optimalizáciu ich energetickej
úinnosti.
• Smernica 2009/125/ES, ktorá vytvára rámec pre stanovenie požiadaviek na ekodizajn
výrobkov využívajúcich energiu, ruší smernicu o ekodizajne 2005/32/ES, ktorá vytvárala
rámec pre stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu v oblasti
bývania, služieb a priemyslu. lánok 16 smernice o ekodizajne zaviazal Európsku komisiu
prija druhý pracovný plán, ktorý by stanovil indikatívny zoznam výrobkov, ktoré by mali
by uprednostnené pri implementácii opatrení v rokoch 2012 – 2014. Dôležité informácie
o dopadoch na životné prostredie, potenciálnych úsporách a podmienkach na trhu, ktoré
vám môžu pomôc pri výbere výrobkov využívajúcich energiu, sú k dispozícii na webovej
stránke.
• V decembri 2008 v Smernici o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)
navrhla Európska komisia novelizova smernicu o elektrických a elektronických zariadeniach
(2002/96/ES) v snahe rieši problém rýchlo rastúceho množstva odpadu z takýchto
výrobkov. Cieom je zvýši množstvo odpadu z elektrických a elektronických zariadení,
ktorý bude riadne spracovaný, a zníži objem odpadu, ktorý skoní na skládke. Návrhy
majú takisto za cie zníži administratívne zaaženie a zabezpei súlad s novou politikou
a legislatívnymi úpravami týkajúcimi sa napr. chemických látok a novým legislatívnym
rámcom pre umiestovanie výrobkov na trh v Európskej únii. Komisia navrhuje stanovi
záväzné ciele pre zber vo výške 65 % priemernej hmotnosti elektrických a elektronických
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zariadení umiestnených na trhu za posledné dva roky v každom lenskom štáte. Cieom
by mala by recyklácia celých spotrebiov a ciele týkajúce sa hmotnosti by mali vzrás o
5 %. Navrhnuté boli aj ciele pre zhodnocovanie lekárskych prístrojov.
• Smernica 2011/65/ES o obmedzení používania uritých nebezpených látok v elektrických
a elektronických zariadeniach predstavuje upravenú podobu známej smernice o
obmedzení používania nebezpených látok (RoHS). Aj naalej zakazuje používanie
olova, ortuti, kadmia, šesmocného chrómu a spomaovaov horenia – polybrómových
bifenylov (PBB) a polybrómových difenylov (PBDE). Predošlá smernica RoHS sa zaoberala
niekokými kategóriami elektrických a elektronických zariadení, vrátane spotrebiov do
domácnosti, informanej techniky, spotrebných zariadení, teraz však pokrýva všetky
elektrické zariadenia, káble a súiastky. Výnimky sa stále môžu udeova v prípade, že nie
je k dispozícii uspokojivá alternatíva. Zoznam zakázaných látok sa bude v pravidelných
intervaloch aktualizova.
• Smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch
zakazuje umiestova na trh batérie a akumulátory s obsahom ortuti a kadmia prekraujúcim
uritú prahovú hodnotu. Zakázané sú batérie a akumulátory, ktoré obsahujú viac ako
0,0005 hmotnostných % ortuti (výnimkou sú gombíkové lánky, ktoré majú maximálny
povolený obsah ortuti 2 hmotnostné %), prenosné batérie a akumulátory, vrátane
tých, ktoré sú súasou spotrebiov, ktoré obsahujú viac ako 0,002 hmotnostných %
kadmia. Výnimku predstavujú prenosné batérie a akumulátory urené na použitie v stave
núdze, batérie a akumulátory, ktoré sú súasou alarmov, lekárskych prístrojov alebo
bezšnúrových elektrických nástrojov. Smernica presadzuje aj to, aby sa viac použitých
batérií a akumulátorov zbieralo a recyklovalo a aby sa zlepšil aj vplyv všetkých fáz v
životnom cykle batérií a akumulátorov (vrátane ich recyklovania a likvidovania) na životné
prostredie. lenské štáty musia zabezpei, aby koncoví spotrebitelia mali možnos
odnies použité batérie a akumulátory na zberné miesto v blízkosti bydliska a aby ich
výrobca od nich bezplatne prevzal. Do 26. septembra 2012 sa malo vyzbiera aspo 25 %
použitých batérií a akumulátorov a do 26. septembra 2016 by sa toto íslo malo zvýši na
45 %. Cieom týchto opatrení je zníži množstvo nebezpených látok, hlavne však ortuti,
kadmia a olova, ktoré sa dostávajú do životného prostredia. Malo by sa to dosiahnu tým,
že sa v batériách a akumulátoroch budú používa menšie množstvá týchto látok a že sa
tieto látky z použitých batérií budú spracováva a opätovne používa.

32

Certikácia a oznaovanie

ENERGY STAR
je
medzinárodne
uznávanou
normou
energetickej
úinnosti
IT techniky.

ENERGY STAR je medzinárodne uznávanou normou
energetickej úinnosti IT techniky a týka sa 20 – 25 %
najlepších výrobkov na trhu. Na trhu je už pomerne široký
výber výrobkov oznaených symbolom ENERGY STAR vo
všetkých produktových skupinách. Je pravdepodobné, že
túto normu energetickej úinnosti si v nadchádzajúcich
mesiacoch a rokoch osvoja aj najväšie európske
environmentálne znaky. Modrý anjel ju prijal v oblasti
poítaov v roku 2008. ENERGY STAR sa odporúa ako
základná požiadavka energetickej úinnosti pre osobné
poítae, notebooky a monitory. Pre zobrazovacie
zariadenia však Modrý anjel prijal inú metódu a normu
spotreby energie. Preto sa môžu používa kritéria znaky
ENERGY STAR a Modrý anjel.
Medzi najdôležitejšie environmentálne znaky patria:
• Environmentálna znaka EÚ,
• ENERGY STAR EÚ,
• Modrý anjel,
• certikát TCO,
• Severská labu.
V Európe sa používa mnoho alších environmentálnych
znaiek, napr. AENOR Medio Ambiente, BASF EcoEfciency, Carbon Reduction Label, Climatop, certikát
Cradle to Cradle, DIN-Geprüft, EIZO Eco Products, EcoLogo,
Environmentálne vhodný produkt, Slovenská republika,
Environmental Product Declaration (EPD, Vyhlásenie o
ekologickom produkte), EPEAT, Energetická znaka EÚ,
European Computer Manufacturers Association (ECMA,
Asociácia európskych výrobcov poítaov): TR/70, Good
Shopping Guide Ethical Company (Sprievodca dobrým
nákupom – etická rma), znaka Group for Energy
Efcient Appliances (Skupiny pre energeticky úinné
spotrebie), SEE What You Are Buying Into (Pozerajte, o
kupujete) a TerraCycle.
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Aktivity, nápady a tipy súvisiace
s riadením

Len v Európskej
únii kúpia
orgány
verejnej správy
rone vyše
2,8 milióna
poítaov.

Zelené kancelárie nešetria len peniaze, ale znižujú aj
uhlíkové emisie. Len v Európskej únii kúpia orgány verejnej
správy rone vyše 2,8 milióna poítaov. Kúpou energeticky
úspornejších modelov by verejná správa ušetrila na
nákladoch za energiu a znížila emisie skleníkových
plynov o viac ako 830 tis. ton oxidu uhliitého. Úsporu
energie je možné dosiahnu aj mnohými jednoduchými
opatreniami. Akékovek kancelárske zariadenia, ktoré
necháte v zásuvke, spotrebúvajú elektrickú energiu.
Rovnako vypnuté poítae, tlaiarne, monitory,
modemy a dokonca aj nabíjaky na mobilné telefóny.
Vytiahnutím nabíjaiek zo zásuvky, vypnutím poítaov
a iných zariadení (napr. tlaiarní a monitorov) na konci
pracovného da znížite spotrebu elektrickej energie v
kancelárii. Vo väších kanceláriách existujú rôzne príklady
dobrej praxe. IT oddelenie môže naprogramova poítae
tak, aby sa automaticky v uritú hodinu vypli. Podobne je
možné nastavi aj ostatnú kancelársku techniku tak, aby
prešla do pohotovostného režimu alebo sa automaticky
na víkend vypla. Pre zvýšenie úinnosti a zníženie vplyvu
kancelárskej tlae na životné prostredie podniknite tieto
kroky:
• Vymete jednotlivé monofunkné zariadenia za
multifunkné.
• Kúpte nové, energeticky úspornejšie výrobky, ktoré
sp ajú požiadavky environmentálnych znaiek.
• Znížte poet tlaiarní v kancelárii a zvote energeticky
úinné modely.
• Nastavte obojstrannú tla ako predvolenú možnos,
aby ste šetrili papier a peniaze.
• Používajte nástroje na šetrenie papiera a vyhýbajte sa
nákladnej opakovanej tlai.
• Urite si pravidlá recyklácie papiera, tlaových kaziet a
starej IT techniky a dôsledne ich dodržiavajte.
• Tlate si obchodné a marketingové materiály interne.
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„Dematerializácia“ kancelárií
Príkladom praktickej „dematerializácie“ kancelárií je tzv. cloud computing, ktorý umožuje
pohodlný sieový prístup ku kongurovateným poítaovým zdrojom (napr. sieam,
serverom, úložiskám, aplikáciám a službám). Zdroje využívajú niekokí používatelia a je
možné ich doda rýchlo, bez väšieho úsilia alebo interakcie s poskytovateom služby.
• alším príkladom je virtuálna kancelária – miesto, ktoré existuje len v kybernetickom
priestore. Virtuálna kancelária umožuje vlastníkom rmy alebo jej zamestnancom
pracova z akéhokovek miesta s využitím techniky, ako sú notebooky, mobilné telefóny a
internet, za podmienky, že je k dispozícii nevyhnutná telekomunikaná infraštruktúra.
• Cloud computing však vyvoláva aj obavy, pretože ide o energeticky vemi nároné riešenie.
Napr. vysoko výkonné dátové centrum istej významnej spolonosti so sídlom v Oregone,
ktorá prevádzkuje sociálne siete, je do vekej miery napájané elektrickou energiou
vyrobenou spaovaním uhlia. Ak sa poskytovatelia snažia maximalizova svoju výkonnos
využívaním najlacnejšieho a najšpinavšieho zdroja energie, nejde o ekologické riešenie.
Lepšie rozhodnutia, o sa týka umiestnenia dátových centier, však urobili iné spolonosti.
Jedno z najväších webových sídiel v Spojených štátoch amerických napríklad postavilo
svoje dátové centrum nealeko mesta Buffalo v štáte New York, ktoré je zásobované
elektrickou energiou z hydroelektrárne. Takáto energia výrazne znižuje uhlíkovú stopu
centra.
• Cloud computing je energeticky najúinnejšou odpoveou na zrýchujúci sa dopyt po
výpotových systémoch a systémoch ukladania dát. Hoci je cloud computing rádovo
niekokokrát úinnejší ako klasické serverové riešenia situované priamo v priestoroch
rmy, naozaj zelený cloud computing je možný, len ak sa budú dátové centrá nachádza
v blízkosti istých, obnovitených zdrojov energie. Vzhadom na súasnú konkurenciu na
trhu musia IT manažéri preto pristúpi k ekologickejším riešeniam tohto modelu práce s
dátami.
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Aktivity, nápady a tipy súvisiace
s prevádzkou
Pri obstarávaní akéhokovek elektrického prístroja je kúpa energeticky úinného modelu
zarueným úspechom. Znamená nižšie prevádzkové náklady a menší vplyv na životné
prostredie. Ak máte záujem o model, ktorý patrí medzi štvrtinu najúinnejších výrobkov na
trhu, energetická úinnos výrobku má vo všeobecnosti relatívne malý vplyv na obstarávaciu
cenu. Stránka európskej znaky Energy Star ponúka užitoný nástroj na výpoet možných
nanných úspor pri kúpe energeticky úinnejšieho výrobku.
• Pri kúpe IT vybavenia si dávajte pozor aj na prítomnos nebezpených látok, napr.
brómových spomaovaov horenia, ktoré u udí vplývajú na pamä a schopnos ui sa.
Ortu a olovo škodia nervovému systému a vo vysokých dávkach sú toxické.
• Poítae a zobrazovacie zariadenia môžu by aj hluné a ruši udí citlivých na hluk.
Hlavnými zdrojmi hluku v poítaoch sú motoreky a rotané mechanizmy ako harddisk,
ventilátor centrálneho procesora, ventilátory chladiace telo poítaa a prívod energie. Na
trhu sa nachádza veký výber zobrazovacích zariadení, ktoré spotrebiteom a úradníkom
zabezpeujúcim verejné obstarávanie uahia rozhodovanie.
• Situácia je komplikovanejšia, pokia ide o výmenu poítaov. Poda správy Národného
kontrolného úradu Spojeného kráovstva môže by z isto komerného hadiska
prezieravejšie vymiea IT vybavenie každé tri roky a nie každých pä, ako je bežné vo
verejnom sektore. Dôvodom je, že takéto vybavenie má stále zostatkovú hodnotu a dá sa
aj po troch rokoch preda alebo darova, ím sa udržiavajú prevádzkové náklady na nízkej
úrovni.
• Štúdia Európskej komisie o nákladoch a prínosoch zeleného verejného obstarávania z roku
2007 skúma, ako kúpa zelenej IT techniky (s environmentálnym oznaením) – poítaov,
monitorov a zobrazovacích zariadení – ovplyvuje náklady.
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Poítae

Poíta
oznaený
znakou
Energy Star
spotrebuje
o 30 – 65 %
energie menej
v závislosti
od toho, ako
sa používa.

Pri poítaoch sú ekologické varianty približne o 3 – 7
% drahšie než neekologické. Poíta oznaený znakou
Energy Star zárove spotrebuje o 30 – 65 % energie
menej v závislosti od toho, ako sa používa. Niektoré
premenné však môžu ma výrazný vplyv na výsledky,
napr. správanie pri používaní, náklady na opravu, vplyv
remných služieb na celkovú životnos výrobku a rýchle
zmeny na trhu. Cena a nestálos komponentov majú
napríklad za následok rýchlo sa meniace zloženie a cenu
výrobkov. Ponúkame zopár tipov na riadenie spotreby
poítaa:
• Pohotovostný režim znižuje spotrebu tak monitora, ako
aj poítaa na 1 – 3 watty. Prechod do plnej prevádzky
trvá zopár sekúnd. Rone vám ušetrí 20 – 60 eur.
• Spiaci režim znižuje spotrebu tak monitora, ako aj
poítaa na 1 – 3 watty. Prechod do aktívneho režimu
trvá vyše 20 sekúnd. V prípade výpadku elektrickej
energie uloží prácu. Rone vám ušetrí 20 –60 eur.
• Vypnutie monitora zníži jeho spotrebu na 1 – 3 watty.
Prechod do plnej prevádzky trvá zopár sekúnd alebo
menej. Rone vám ušetrí približne 10 – 30 eur.
• Vypnutím harddisku sa šetrí vemi málo energie.

Notebooky
Ceny ekologickejších notebookov sú asi o 6 – 24 % vyššie
než ceny ich menej ekologických verzií. Úspora energie
pri ekologických notebookoch nemá výrazný vplyv na
celkové náklady, bežne sa za 4 roky neušetrí viac ako 8
%. Vo všeobecnosti sú notebooky ovea úinnejšie ako
stolné poítae. V porovnaní s výkonným notebookom,
ktorý spotrebuje 30 W (vrátane LCD obrazovky), len stolný
poíta samotný spotrebuje až 120 W a LCD obrazovka
navyše alších 20 W. Spotreba energie pri notebooku tak
môže by až 80 %. Dokonca aj pri notebookoch, ktoré
majú slúži ako náhrada stolných poítaov, t.j. majú väšie
obrazovky (až do 16 – 17”) a menej agresívne nastavenie
správy napájania, úspory dosahujú vyše 50 %.
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Servery

Energetická
spotreba
serverov
predstavuje asi
tretinu celkovej
spotreby IT
vybavenia
v kancelárii.

Energetická spotreba serverov predstavuje asi tretinu
celkovej spotreby IT vybavenia v kancelárii. Poda
Americkej agentúry pre ochranu životného prostredia
(EPA) by servery oznaené znakou Energy Star mali
by minimálne o 30 % energeticky úinnejšie než
staršie modely. Testy, ktoré nedávno vykonala EPA v
spolupráci so spolonosami HP a Microsoft, preukázali,
že vaka výmene staršieho servera za nový model
oznaený znakou Energy Star ušetríte a zvýšite aj
rýchlos spracovania údajov. Pri niektorých testoch mal
nový server so znakou Energy Star až o 54 % nižšiu
spotrebu než staršie modely. Na základe týchto zistení
možno poveda, že jediný server so znakou Energy Star
vám môže rone ušetri až 600 kWh pri 50 % výkone
a až 1200 kWh v neinnosti, alebo 2400 kWh až 4800
kWh za obdobie životnosti servera (4 roky). Okrem nižšej
spotreby majú servery so znakou Energy Star výrazne
nižšiu potrebu chladenia v dátových centrách. Skúsenosti
ukazujú, že na každý watt, ktorý ušetríme pri prevádzke
servera, pripadá úspora jedného až dvoch wattov na
chladení. Je dôležité pripomenú, že úspory energie
zvyajne navyše sprevádza výrazné zvýšenie výkonnosti.
Pri 50 % výkone dokáže novší, energeticky úinnejší
server zvládnu trikrát viac práce, preto nám na tú istú
prácu asto staí menej systémov.
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Zobrazovacie zariadenia
Ekologická verzia monofunknej atramentovej tlaiarne (t.j. s automatickou obojstrannou
tlaou a sp ajúca požiadavky znaky Energy Star) je drahšia než bežný neekologický model.
Je to spôsobené hlavne relatívne vyššou cenou automatickej obojstrannej tlae (o 38 – 45 %).
Keže atramentové tlaiarne majú pomerne nízku kapacitu tlae, vyššie náklady na jej kúpu
nedokáže vykompenzova ani nižšia spotreba papiera.
Náklady na ekologickú verziu monofunknej elektrofotograckej laserovej tlaiarne poas
životného cyklu (t.j. s automatickou obojstrannou tlaou a sp ajúcu požiadavky znaky Energy
Star) sú naopak o 7 – 11 % nižšie než náklady na neekologický model. Hoci je obstarávacia
cena tlaiarní s automatickou obojstrannou tlaou o 20 – 25 % vyššia než cena neekologických
modelov, nižšie náklady vo fáze používania spôsobené ovea nižšou spotrebou papiera tento
rozdiel vyrovnajú.
Pri ekologických multifunkných elektrofotograckých prístrojoch, ktoré si poas životného
cyklu vyžadujú približne o 38 % nižšie náklady, sa najvýznamnejšia úspora dosiahne
používaním obojstrannej tlae. Veké multifunkné elektrofotogracké zariadenia automaticky
ponúkajú možnos obojstrannej tlae, takže táto funkcia nestojí ni navyše. Dôležitejšie je,
i používatelia skutone možnos obojstrannej tlae využívajú. Úspory vyplývajúce z vyššej
energetickej úinnosti sú zanedbatené.
Používanie recyklovaného papiera prináša úspory výdavkov, keže cena recyklovaného
papiera je napr. v Nemecku nižšia v porovnaní s cenou obyajného papiera. Pri kombinovanom
používaní ekologických tlaiarní a recyklovaného papiera je možné zníži dodatoné náklady na
atramentové tlaiarne a zvýši úspory pri elektrofotograckých tlaiarach.
Nezáleží na tom, aké zariadenie si vyberiete, pred kúpou nového vždy pamätajte na tri základné
pravidlá: zhodnocujte, opravujte a recyklujte.
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Dodržiavajte nasledujúce odporúania. Vaka nim bude vaša rma nielen šetrnejšia k
životnému prostrediu, ale budete šetri aj nanné prostriedky:
• Overte si, i sa už vo rme nenachádza zariadenie, ktoré dokáže urobi, o potrebujte,
skôr ako sa rozhodnete pre kúpu nového prístroja.
• Nekupujte nové a radšej si požiajte.
• Nájdite model, ktorého súasti neobsahujú toxické látky a ktorý je zhotovený z o
najväšieho podielu recyklovaného materiálu.
• Vyberte si model s minimálnym obalovým materiálom.
• Ak je to možné, zvote nabíjatené batérie.
• Kúpte si energeticky najúinnejší model s najdlhšou životnosou. Pri kúpe kancelárskej
techniky si všímajte hodnotenia znaky Energy Star.
• Uistite sa, že zariadenie možno posla do opravy, aby vám o najdlhšie vydržalo.
• Ak je to možné, neposielajte použité zariadenia na skládku, ale ich bu darujte organizácii,
ktorá ich ešte môže využi, alebo ich riadne recyklujte.
• Nakupujte u miestnych dodávateov, aby sa tovar nemusel prepravova na veké
vzdialenosti. Znížite tak množstvo paliva potrebného na prepravu tovaru do vašej rmy.
Globálny register ekologickej elektroniky EPEAT je ahko používatený nástroj na vyhadávanie
a propagovanie výrobkov šetrných k životnému prostrediu.

Ukazovatele environmentálnej úinnosti
Podiel ekologických nákupov na celkových nákupoch za rok

%

Roná spotreba energie na zamestnanca alebo obrat

%
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Znižovanie spotreby prírodných zdrojov
Kancelársky papier
Papier je mnohostranne použitený materiál. Aj ke sa najastejšie používa na písanie a tla,
asto sa používa aj ako obalový materiál. Papier je v kancelárii nevyhnutnosou, má však
zárove najväší vplyv na životné prostredie. Kancelárie bežne používajú štyri druhy papiera:
• kancelársky papier,
• novinový papier,
• baliaci kartón a baliaci papier,
• jemný hygienický papier (papierové utierky, vreckovky a servítky).
Z rôznych zdrojov vieme, že spotreba papiera v priemernej kancelárii sa pohybuje okolo
1000 hárkov rozmeru A4 na zamestnanca mesane (cca. 50 hárkov na zamestnanca a de).
To je zhruba 5 kg papiera a 3,5 kg emisií oxidu uhliitého, o zodpovedá jazde stredne
vekým benzínovým automobilom na vzdialenos 16,6 km.
Približne 45 objemových % kancelárskeho odpadu vyprodukovaného za rok v priemernej
kancelárii tvorí kancelársky papier. Pozri aj kapitolu „Nakladanie s odpadom“ v tejto
príruke.
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Približne 45
objemových %
kancelárskeho
odpadu
vyprodukovaného
za rok v
priemernej
kancelárii tvorí
kancelársky
papier.

Napriek snahám o budovanie „bezpapierových kancelárií“
pomocou moderných elektronických riešení sa spotreba
papiera výrazne neznížila. Práve naopak. Digitálne
technológie zjednodušili a zlacnili tla a svetová
spotreba kancelárskeho papiera sa v skutonosti za
posledné dve desaroia viac ako zdvojnásobila. Vysoká
spotreba papiera je preto jedným z najnaliehavejších
environmentálnych problémov, ktoré treba rieši, ak
sa rozhodneme pre budovanie zelenej kancelárie. Na
rozdiel od iných oblastí, ako je napr. verejná doprava, kde
hlavnú zodpovednos nesú vlády a miestne samosprávy,
ide o oblas, v ktorej je možné vea dosiahnu zmenou
riadenia a správania.
Zníženie spotreby kancelárskeho papiera so sebou prináša
mnoho výhod v oblasti ochrany životného prostredia,
ekonomiky a efektívnosti:
Šetrenie papierom znižuje vplyv na životné prostredie:
• Na výrobu papiera sa použije menej prírodných
zdrojov.
• Výrobou papiera sa do vzduchu a do vody dostane
menej škodlivých látok.
• Nižšia spotreba papiera (menej vyrúbaných stromov)
znižuje množstvo skleníkových plynov v atmosfére
(lesy absorbujú oxid uhliitý).
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Pri výbere
papiera
najšetrnejšieho
voi životnému
prostrediu
nám môžu
vemi pomôc
certikáty
a znaky.

Šetrenie papierom šetrí peniaze:
• Menej sa minie na nákup papiera.
• Bude treba menej priestoru na správu a úschovu
papierových dokumentov.
• Ušetrí sa na kancelárskych potrebách a údržbe tlaiarní
a reprograckých zariadení.
• Menej papierového odpadu znamená nižšie náklady
na nakladenie s odpadmi.
Šetrenie papierom zvyšuje efektívnos:
Firmy, ktoré prešli na elektronické formuláre a elektronickú
archiváciu, zistili, že informácie nájdu a spracujú za kratší
as. Aj ke v niektorých prípadoch papier je a bude
najlepším nástrojom, väšina riem zistila, že znížením
spotreby papiera sa zvýši ich efektívnos. Ak máte v
kancelárii menej papierov, menej asu strávite hadaním
nesprávne založených alebo stratených dokumentov.

Certikácia a oznaovanie
Okrem znižovania spotreby papiera by sme mali prijíma
ekologické rozhodnutia aj pri nákupe papiera. Pri výbere
papiera najšetrnejšieho voi životnému prostrediu nám
môžu vemi pomôc certikáty a znaky.
Hoci zo zákona neexistuje denícia „trvalo udržateného“
alebo „zeleného“ papiera, pri oznaovaní papiera sa
používajú mnohé známe znaky:
• Európsky kvet,
• Severská labu v Škandinávii,
• Modrý anjel v Nemecku,
• norma FSC Rady pre správu lesov.

PRIRODZENE A TRVALO UDRŽATEĽNÉ:

ENVIRONMENTÁLNE
ŠETRNÉ VÝROBKY
Z EUROPAPIERU
SO ZÁVÄZKOM A ŠPIČKOVOU TECHNOLÓGIOU, PROTI VPLYVOM ZMIEN KLIMATICKÝCH
PODMIENOK. ENVIROMENTÁLNY SORTIMENT VÝROBKOV EUROPAPIERU – VEĽKÝ VÝBER, NÍZKE
ZAŤAŽENIE CO2 – NAVŠTÍVTE WWW.EUROPAPIER.SK

Viac informácii o sortimente, predajných akciách a novinkách spoločnosti Europapier Slovensko nájdete na www.europapier.sk.
Všetky otázky Vám radi zodpovieme na infolinke 0850 11 12 31-2 alebo alebo nám napíšte na ofﬁce@europapier.sk.
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FSC
Forest Stewardship Council (FSC) je nezávislá, mimovládna, nezisková organizácia, ktorá
podporuje zodpovedné nakladanie so svetovými lesmi. Certikát FSC je dôveryhodným
dokladom zodpovednej produkcie a spotreby lesných produktov (vrátane papierových
výrobkov). Znaka FSC umožuje spotrebiteom a rmám robi rozhodnutia, ktoré budú ma
prínos pre udí i životné prostredie a budú ma trvalú obchodnú hodnotu. Cieom systému FSC
je zmeni trh tak, aby nedochádzalo k nieniu prirodzeného prostredia, zneisovaniu vôd,
vysídovaniu pôvodného obyvatestva a násiliu na divej zveri, javom, ktoré asto sprevádzajú
ažbu dreva. Znaka FSC na papieri znamená, že papier bol vyrobený zo zdrojov vyažených v
lesoch v trvalo udržatenej správe. Je zastúpená vo viac ako 50 krajinách sveta.

TCF a PCF
Procesy a produkty vyrábané bez použitia chlóru sa oznaujú znakami TCF (bielený
bezchlórový) alebo PCF (recyklovaný bez použitia chlóru). TCF je technika, ktorá na bielenie
celulózy pri výrobe papiera nepoužíva chlórové zlúeniny. Tým sa predchádza vzniku dioxínov
a vysoko karcinogénnych škodlivín. Asociácia pre bezchlórové produkty (CFPA) je nezávislá,
nezisková organizácia zodpovedná za akreditáciu a tvorbu štandardov, ktorá na celom svete
presadzuje bezchlórové postupy, programy a technológie. Poslaním CFPA je zvyšova povedomie
spotrebiteov, preto šíri informácie, robí porovnávania a zdôrazuje výhody výrobkov TCF a
PCF.

ECF
Papier ECF (bez použitia elementárneho chlóru) sa vyrába z celulózy, ktorá sa bieli použitím
kyslíka, oxidu chloriitého alebo iných chemických látok. Pri bielení sa nepoužíva istý chlór,
keže táto bieliaca metóda sa považuje za najškodlivejšiu pre životné prostredie.

Aktivity, nápady a tipy súvisiace s riadením
Pred podniknutím konkrétnych praktických krokov na zníženie spotreby papiera v kancelárii
je potrebné prija niekoko opatrení súvisiacich s riadením a organizáciou. Jedným z nich je
navrhnutie vnútroorganizaných postupov vedúcich k šetreniu papiera. Mal by to by prvý krok
na ceste ku kancelárii s nízkou spotrebou papiera. Zvážte nižšie uvedené aktivity a tipy.
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Organizujte
vo rme
informané
kampane
zamerané
na šetrenie
papierom.

Odporúajú sa nasledujúce postupy:
• Navrhnite postup (vydaním odporúaní alebo
vnútorných usmernení) zníženia spotreby papiera
(vrátane zásad šetrenia, opätovného použitia a
recyklovania papiera). Môže by bu súasou
všeobecných zásad ochrany životného prostredia v
kancelárii, alebo môže ís o samostatný postup pre
výrobky z papiera.
• Navrhnite postup (vydaním odporúaní alebo
vnútorných
usmernení)
pri
nákupe
papiera
šetrného k životnému prostrediu (napr. papiera s
environmentálnou znakou). Tento postup môže by
bu súasou všeobecnej politiky obstarávania v
kancelárii, alebo môže ís o samostatný postupom pre
nákup výrobkov z papiera.

Komunikácia a vzdelávanie
• Pravidelne, napr. na poradách, zamestnancom pripomínajte remné zásady šetrenia
papierom. Vi aktivity, nápady a tipy na zvýšenie úinnosti nižšie.
• Vyveste v priestoroch rmy (na stenách alebo veda poítaov, tlaiarní a kopírovacích
strojov) vizuálne pútavé príklady správneho používania papiera.
• Obas skontrolujte správanie zamestnancov. Obzvláš venujte pozornos tomu, i majú
všetci zamestnanci možnos opätovne používa a triedi papier (napr. i majú prístup k
zberným miestam) a i dodržiavajú remné zásady.
Monitorovanie
• Monitorujte používanie papiera poda daných ukazovateov (vi nižšie). Sledujte, koko
papiera sa spotrebúva a koko papiera sa mía zbytone. Takisto venujte pozornos tomu,
aký podiel zo spotrebovaného papiera predstavuje papier šetrný k životnému prostrediu.
Spätná väzba
• Pravidelne informujte zamestnancov o znížení/zvýšení spotreby papiera.
Motivácia
• Organizujte vo rme informané kampane zamerané na šetrenie papierom. Ide o
dobrý spôsob podpory pozitívnych postojov typu „Zamysli sa skôr ako nieo vytlaíš/
skopíruješ“.
• Organizujte zamestnanecké súaže, aby ste zamestnancov motivovali a odmenili tých,
ktorí papier využívajú najefektívnejšie.
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Aktivity, nápady a tipy súvisiace

s prevádzkou
Uistite sa, že
tlaiarne a
Zníženie spotreby papiera však nezávisí len od remných
opatrení, ale v prvom rade od správania jednotlivých
kopírovacie stroje zamestnancov, od toho, i sa vyhýbajú tlai (napr. tlaené
v. elektronické dokumenty) a uplatujú zásady ekologickej
majú nastavenú tlae (napr. jednostranná v. obojstranná tla). Vi aktivity,
obojstrannú tla nápady a tipy uvedené nižšie.
na zníženie spotreby kancelárskeho
ako predvolenú. Aktivity/tipy
papiera
Netlate, ak to nie je nevyhnutné:
• Netlate zbytone dokumenty. Miesto tlae si pozrite dokumenty v poítai.
• Miesto tlae pracovných verzií upravujte dokumenty v poítai.
• Nerozosielajte správy a iné dokumenty v papierovej podobe, ale sprístupnite ich na internete
alebo intranete.
• Ak už ste niektoré dokumenty i správy urené pre viacerých vytlaili, dajte ich k dispozícii
svojim kolegom.
Posielajte informácie elektronicky. Pokia je to možné, používate e-mail miesto faxu i tradinej
pošty (ide aj o rýchlejší spôsob komunikácie).
Pri tlai dodržiavajte zásady ekologickej tlae:
• Dokumenty tlate vo formáte, ktorý šetrí papier. o najviac eliminujte „biele“ miesta, tlate
viac slov na stranu (napr. použitím o najmenšieho riadkovania, užších okrajov, menšieho
písma, šetrnejších typov písma ako Times New Roman a pod.).
• Pred tlaou si pozrite náhad dokumentov, aby ste vas odhalili chyby vo formátovaní a
prázdne strany. Dokumenty pred tlaou ešte raz skontrolujte pomocou jazykových nástrojov,
aby ste ich nemuseli tlai znova.
• Uistite sa, že tlaiarne a kopírovacie stroje majú nastavenú obojstrannú tla ako predvolenú.
Takisto pri kúpe novej tlaiarne alebo kopírovacieho stroja dávajte pozor na to, aby vám
umožovala tlai na obe strany i dve strany na jednu.
• Pokia je to možné, využívajte obojstrannú tla vo formáte A5.
• Netlate farebne, ak nemusíte, a nastavte si ierno-bielu tla ako predvolenú možnos.
• Tlate len tie strany dokumentu, ktoré naozaj potrebujete.
• Ak už musíte tlai prezentácie, zvote možnos „podklady“ a vytlate na stranu viacero
snímok.
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Bute milí ku
kopírke a kopírka
vám to oplatí.

Pozn.: Zoznámte sa s novým udržateným tlaovým
softvérom na trhu. Aj MS Ofce zadarmo ponúka možnos
ekonomickej tlae.
Opätovné použitie a recyklácia:
• Dajte papieru druhú šancu. Ak je potlaený len z
jednej strany, použite ho na tla faxov, pracovných
verzií dokumentov, interných dokumentov a ako
konceptný papier. Zbierajte tento papier samostatne a
ak je to možné, vylete tlaiare, ktorá bude tlai
len na použitý papier (aby sa použitý papier nemiešal
s „istým“).

• Recyklujte papier. Separujte už nepoužitený papier (potlaený z oboch strán). „Bute milí
ku kopírke a kopírka vám to oplatí.“ Udržiavajte tlaiarne i kopírovacie stroje v dobrom stave
a zavete pravidlo, že sa budú nakupova len tlaiarne a kopírovacie stroje, ktoré tlaia
aj obojstranne. Informujte loveka zodpovedného za údržbu kopírovacieho stroja, ke
zariadenie nefunguje správne (ke je v om málo tonera alebo sa v om asto zasekáva
papier). Pravidelná údržba kopírovacieho stroja je dôležitá, najmä ak je nízky stav tonera.
Kopírovacie stroje sa neraz používajú, kým sa toner úplne neminie, ím sa zariadenie
opotrebováva. Správne fungujúci kopírovací stroj sa menej asto zasekáva, o šetrí papier.
Odporúa sa tiež sledova množstvo papiera, ktoré spotrebúvajú jednotlivci v kancelárii. Vytvorte
systémy, pomocou ktorých zamestnanci zistia, koko kópií za mesiac osobne vyhotovili. Väšina
udí je šokovaná, ke zistí, koko papiera spotrebuje. Táto informácia ich však motivuje zníži
svoju osobnú spotrebu papiera.

Tipy pri nákupe kancelárskeho papiera
• Kupujte papier s vysokým podielom recyklovaného materiálu a/alebo papier oznaený
ekoznakou.
• Zvote papier, ktorý sa vyrába bez použitia chlóru (PCF).
• Dávajte prednos papieru oznaenému znakou FSC, ktorý pochádza z udržatene
spravovaných lesov.
• Používajte nebielený a nefarbený papier. Ak už naozaj potrebujete použi farebný papier,
uprednostnite pastelové farby.
• Nepoužívajte lesklý papier.
• Kupujte papier s najnižšou možnou váhou.
• Nakupujte papier vo vekých baleniach, aby ste minimalizovali odpad z obalov.
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Ukazovatele environmentálnej úinnosti
Možnými ukazovatemi pre kancelársky papier sú:
Celkové množstvo spotrebovaného
kancelárskeho papiera

celkový poet kg/t za rok

Poet balení/hárkov rozmeru A4
na zamestnanca

kg/balení/hárkov na zamestnanca
za rok

Podiel kancelárskeho papiera oznaeného
ekoznakou

% z celkového množstva
spotrebovaného kancelárskeho
papiera

Podiel iného papiera (napr. toaletného papiera
a papierových utierok) oznaeného ekoznakou

% z celkového množstva
spotrebovaného papiera

Podiel obstaraných tlaených materiálov
(letákov, brožúr, správ) oznaených ekoznakou

% z celkového množstva
obstaraných tlaených materiálov
(letákov, brožúr, správ)

Množstvo vyprodukovaného papierového
odpadu

kg/t za rok

Emisie oxidu uhliitého zo spotreby papiera

kg/t za rok

Pozn.: Údaje o množstve spotrebovaného kancelárskeho papiera sa najlepšie zbierajú na
základe údajov o roných nákupoch.

PARTNERI
KAPITOLY:

Najzelenšie ako sa len dá
Udržateľnosť nie je cieľ, ale nekonečná cesta. V Mondi neustále
zlepšujeme ekologickú účinnosť našich papierov a výrobných
procesov. Dnes už všetky značkové papiere od Mondi
spĺňajú kritériá Green Range.

Mondi Green Range logo je značka vysokej úrovne
environmentálneho proﬁlu v oblasti výroby papiera a zahŕňa
výhradne certiﬁkované papiere FSC®/ PEFCTM zo zodpovedne
obhospodarovaných lesov alebo papiere vyrobené úplne bez
použitia chlóru alebo 100% recyklované papiere.

IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com/nautilus
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Spotreba vody
„Voda je vždy v hlavných správach – i už je jej privea
alebo primálo.“

Vo väšine
lenských štátov
EÚ sa roná
spotreba vody
pohybuje medzi
50 – 100 m3 na
osobu.

Voda je jedným z najdôležitejších prvkov biosféry. Až 70 %
zemského povrchu pokrýva voda, ale len 2,5 % z nej tvorí
pitná voda. Zásoby tohto najcennejšieho zdroja sa zmenšujú
úmerne s tým, ako rastú nároky ponohospodárskej výroby,
priemyslu a stále sa zvyšujúceho potu obyvatestva.
Úinné hospodárenie s vodou hrá kúovú úlohu v šetrení
pitnou vodou, ktorá je životne dôležitá pre udí i iné živé
tvory. Väšina z nás sa však nezaujíma o to, koko vody
spotrebúva. Vo väšine lenských štátov EÚ sa roná
spotreba vody pohybuje medzi 50 – 100 m3 na osobu.
Odchýlky odrážajú národné špeciká. Napríklad:
• V Írsku je priemerná spotreba vody na hlavu 141 m3,
pretože voda z verejného vodovodu je zadarmo.
• V Bulharsku sa spotreba pohybuje okolo 129 m3
vzhadom na veké straty z verejnej siete.
• Na Slovensku je spotreba vody na osobu na rok relatívne
nízka - okolo 44 m3.
• V Nórsku, na Islande a vo Švajiarsku sa spotrebúva
extrémne vea vody, pretože zásoby vody sú výdatné a
dodávky takmer neobmedzené.
• Estónsko a Litva spotrebúvajú nízke množstvá vody,
pretože len málo udí v týchto krajinách má vodovodnú
prípojku.
• Na Malte a na Cypre sa tiež rone nespotrebúva vea
vody, pretože podzemnú vodu iastone nahradili
odsolenou morskou vodou.
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Voda nie je
komerný
výrobok, ale
skôr dedistvo,
ktoré treba
chráni
a s rozumom
ho užíva.

Dôvodom, preo by sme sa mali zamyslie nad
hospodárením s vodou, nie je len vysoký odber a
zmenšujúce sa zásoby, ale aj skutonos, že v mnohých
krajinách sa len málo komunálnych odpadových vôd istí.
Napr. v Maarsku, Bulharsku, Rumunsku a na Cypre je
len každá druhá domácnos napojená na sie istenia
odpadových vôd.
Je naozaj dôležité zamyslie sa nad spotrebným reazcom
a nájs možnosti zníženia spotreby vody bez toho, aby
sme sa vzdali pohodlia v každodennom živote, i už doma
alebo na pracovisku.
Poda európskej rámcovej smernice o vode (smernica
2000/60/ES). Voda nie je komerný výrobok, ale skôr
dedistvo, ktoré treba chráni a s rozumom ho užíva.
Smernica má za cie zabráni alšiemu zhoršovaniu
vodných zdrojov a „ochráni a zlepší stav vodných
ekosystémov, a s ohadom na ich potrebu vody
suchozemských ekosystémov a mokradí, ktoré sú priamo
závislé od vodných ekosystémov.“
Poda štúdie, ktorú nechala vypracova Európska komisia,
by sa efektívnos hospodárenia s vodou dala zvýši o 40
% len pomocou technických zlepšení. Zmeny v udskom
správaní by priniesli alšie úspory. Ak sa ni nezmení, do
roku 2030 sa spotreba vody (obyvatestva, priemyselnej
a ponohospodárskej výroby) zvýši o 16 %. Štúdia takisto
ukázala, že opatrenia na zvýšenie efektívnosti hospodárenia
s vodou by mohli o tretinu zníži plytvanie vodou.

Certikácia a oznaovanie
Na európskej úrovni sa len vemi málo právnych predpisov a politických opatrení týka
efektívnosti hospodárenia s vodou. Zdá sa však, že sa to v blízkej budúcnosti možno zmení,
keže sa uvažuje o rozšírení Smernice o ekodizajne o výrobky využívajúce energie, vrátane
prístrojov spotrebúvajúcich vodu. Niekoko oznaení (napr. Európska ekoznaka pre ubytovacie
zariadenia) však obsahuje podrobnosti o udržatenom využívaní vody.
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V EÚ, ale aj v iných krajinách vzniklo niekoko iniciatív spojených s vodou:
• Smernica o oznaovaní výrobkov (2010/30/EÚ) udáva spotrebu energie (a iných zdrojov)
domácich spotrebiov oznaením a štandardizovanými informáciami o výrobku. Jej cieom
je podporova používanie spotrebiov šetrnejších k zdrojom. Smernica sa týka mnohých
prístrojov spotrebúvajúcich vodu.
• Európska ekoznaka sa týka len niektorých skupín výrobkov z hadiska spotreby vody
(umývaiek riadu a praiek).
• Primárnym cieom Smernice o ekodizajne (2009/125/ES) je zníži spotrebu energie, ale
presadzuje aj iné environmentálne ciele, vrátane zníženia spotreby vody.
• Austrálsky a novozélandský systém oznaovania efektívnosti hospodárenia s vodou (WELS)
poskytuje spotrebiteom informácie o tom, ako efektívne výrobky využívajú vodu. Systém
rozdeuje výrobky do šiestich tried: vodovodné batérie, práky, umývaky riadu, záchody,
sprchy a pisoáre. Práky a umývaky riadu nesú kombinované oznaenie, lebo spotrebúvajú
energiu i vodu. Na znake WELS sa nachádzajú dva druhy informácií:
a) hodnotenie maximálne šiestimi hviezdikami, ktoré vyjadruje relatívnu efektívnos
využívania vody,
b) údaj o spotrebe vody bu v litroch za minútu (v prípade sp ch a batérií) alebo v
litroch na jeden cyklus (v prípade práok a umývaiek riadu) alebo v litroch na jedno
spláchnutie (v prípade záchodov a pisoárov).
• 25 výrobcov kúpení z rôznych kútov sveta sa rozhodlo vytvori systém oznaovania výrobkov
efektívne využívajúcich vodu, ktorý umožuje prístup do databázy nových, inovatívnych a
technicky pokroilých výrobkov s nižšou spotrebou vody a energie.
Na základe Globálneho štandardu výpotu vodnej stopy možno kvantikova, koko vody
spotrebuje výrobok, rma, jednotlivec a krajina. Na medzinárodnej úrovni ho podporujú veké
spolonosti, politickí initelia, mimovládne organizácie a vedci.

Voda sa spotrebúva v troch oblastiach
• „zelená“ zložka: objem dažovej vody, ktorá sa vyparí v priebehu daného procesu (týka sa
to najmä produktov ponohospodárskej výroby);
• „modrá“ zložka: objem povrchovej a podzemnej vody, ktorá sa vyparí v priebehu daného
procesu;
• „sivá“ zložka: objem zneistenej vody, ktorá vzniká v priebehu daného procesu.
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udské
správanie
v oblasti
efektívneho
využívania
energie a vody
hrá dôležitú
úlohu v
dosahovaní
stanovených
cieov.

Aktivity, nápady a tipy súvisiace
s riadením
Poda výskumu z roku 2009, spotrebúvajú vea vody v
kancelárskych budovách chladiace systémy, ale ešte viac
vody sa minie na toaletách. Najväší podiel na spotrebe
vody majú:
• toalety (nezarátavajú sa tu sprchy),
• kuchyne (napr. umývaky riadu, stroje na výrobu adu
a pod.),
• chladiace veže.
Skôr ako sa rozhodnete zníži spotrebu vody, odporúa sa,
aby ste si urobili celkový obraz o jej spotrebe v kancelárii.
Pravidelným monitorovaním vodomerov v rôznych
astiach budovy odhalíte miesta „úniku“. Spotreba vody sa
najlepšie monitoruje tak, že si vytlaíte mapu kancelárie
a vyznaíte na nej všetky odberné miesta (nazývame to
aj „environmentálne mapovanie“). Len tak uríte miesta
úniku a kritické body. Ak sa vám ich podarí identikova,
najprv by ste mali zisti dôvod extrémne vysokej spotreby.
V mnohých prípadoch za to môže poškodené potrubie
alebo úniky z vodovodnej siete.

Ako alší krok by ste si mali zadenova environmentálne ciele alebo plán opráv miest únikov
alebo kritických bodov.
Niektoré návrhy:
• Oprava miest únikov je najúinnejším spôsobom zníženia útov za vodu. Ak uniká teplá
voda, kancelária plytvá nielen vodou, ale aj energiou. Preto sú dôležité pravidelné kontroly
vodovodných rozvodov v budove.
• Vykonávajte pravidelnú údržbu vykurovacích, ventilaných a chladiacich systémov. Zle
vyregulované systémy môžu ma vyššiu spotrebu vody a energie. (Viac v kapitole „Spotreba
energie“.)
Poda mnohých štúdií hrá udské správanie v oblasti efektívneho využívania energie a vody
dôležitú úlohu v dosahovaní stanovených cieov. Zmena správania a návykov zamestnancov je
rovnako podstatná ako investície do úspory vody. Odporúa sa, aby boli zamestnanci vedení k
tomu, aby si viac uvedomovali svoje každodenné innosti.
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Voda z vodovodu
je 100 – 300krát lacnejšia
než balená voda.

• Uistite sa, že si všetci v organizácii uvedomujú potrebu
efektívneho hospodárenia s vodou. Dôležitým krokom
k zvyšovaniu povedomia je komunikácia vybraných
opatrení a výsledkov.
• Monitorujte spotrebu vody poda stanovených
ukazovateov (pozri nižšie). Sledujte, koko vody sa
spotrebúva a koko sa jej minie zbytone.

Aktivity, nápady a tipy súvisiace s prevádzkou
Niektoré tipy, ktoré môžu prispie k zníženiu spotreby vody v kanceláriách:
• Miesto balenej vody používajte vodu z vodovodu. Voda z vodovodu je 100 – 300-krát
lacnejšia než balená voda. Pokia chcete, môže používa vodné ltre.
• Umývaku riadu by ste mali používa, až ke je naplnená. Inak budete plytva energiou i
vodou.
• Používaním recyklovaného papiera znížite nepriamu spotrebu vody.
• Rýchlovarné kanvice nap ajte len takým množstvom vody, aké potrebujete. Nenap ajte
ich až po okraj. Ušetríte tak na útoch za elektrinu.
• Pre úinné zníženie spotreby vody namontujte na vodovodné batérie perlátory. Toto
jednoduché zariadenie zmiešava vodu so vzduchom, a tak znižuje množstvo spotrebovanej
vody, zvyšuje jej tlak a zmäkuje ju. Perlátor môže zníži spotrebu vody na 6 – 7 l/min. Na
vodovodné batérie a sprchové hlavice sa vzahujú aj nové kritériá environmentálnej znaky
EÚ a GPP.
• Na vodovodných batériách staí len kohútik na studenú vodu. Väšina udí aj tak neaká,
kým sa voda z kohútika zohreje, a umyje si ruky v studenej vode. Páková batéria môže by
nastavená tak, aby v strednej polohe tiekla teplá voda. Takto sa šetrí nielen voda, ale aj
energia.
• Investujte do úsporných záchodov. Staré typy spotrebúvajú 10 – 12 litrov vody na jedno
spláchnutie, zatia o nové zvyajne len 3 – 9 litrov. Alternatívnym riešením sú záchody bez
vodných nádrží, ktoré nahrádza vysokotlakový splachovací systém. Najúinnejším riešením
je duálny splachovací systém, ktorý pri splachovaní spotrebúva o 70 % menej vody.
• Ak máte v kancelárii sprchu, v hlaviciach môžete tiež použi spomenuté perlátory, ktoré
ušetria takmer 60 % vody. Kým štandardnou sprchovou hlavicou prejde za minútu okolo 20
litrov vody, úspornou hlavicou len 5.
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Staré typy
spotrebúvajú
10 – 12 litrov
vody na jedno
spláchnutie,
zatia o nové
zvyajne len
3 – 9 litrov.

• Výmenou kuchynského vybavenia za zariadenia šetriace
energiu a vodu môžu kancelárie tiež ušetri vea vody.
• Zber dažovej vody je tiež dobrým spôsobom šetrenia
pitnej vody. Aj rastlinám v kancelárii viac vyhovuje
mäkšia dažová voda.
• Mnohé komerné prevádzky majú strešné plochy, ktoré
sa môžu využíva na zachytávanie dažovej vody, ktorá
ponúka možnos úspory vody.

Ukazovatele environmentálnej úinnosti
spotreba vody / mesiac

(m3/mesiac)

spotreba vody / rok

(m3/rok)

spotreba vody / zamestnanec

m3/zamestnanec/mesiac

spotreba vody / zamestnanec / rok

m3/zamestnanec/rok

Vodná stopa je užitoným ukazovateom spotreby vody. Zah a priamu i nepriamu spotrebu.
Uvádza objem vody, ktorú rma spotrebovala na svoju innos (napr. na výrobu produktu),
priom zohaduje celý dodávateský reazec. Ide o multidimenzionálny ukazovate, pretože
všetky jeho zložky sa udávajú s ohadom na geograckú polohu. Jedným z kúových
environmentálnych indikátorov sú napríklad kvalita a zdroje vody.
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Kancelársky nábytok
Nábytok je široká skupina výrobkov, kam patria napr. skrinky, stoliky, stoly a poliky. Každý
kus nábytku má iné použitie (niektoré druhy sú urené pre školy, kancelárie, kuchyne, iné do
exteriéru).
• Medzi interiérový nábytok patrí nábytok na obchodné úely (napr. nábytok pre kancelárie
a školy) a nábytok na použitie v domácnosti. Môže sa používa na skladovanie, vešanie,
ležanie, sedenie, stolovanie, môže by samostatne stojaci alebo vstavaný. Do tejto skupiny
však nepatria stavebné výrobky (schody, steny, rímsy, panely), hygienické zariadenia,
koberce, textílie, kancelárske potreby a iné výrobky, ktorých primárnym úelom nie je slúži
ako nábytok.
• Pod exteriérovým nábytkom rozumieme najmä laviky, stoly a stoliky. Do tejto skupiny
nepatria iné výrobky, ktorých primárnym úelom nie je slúži ako nábytok (napr. pouliné
lampy, bicyklové stojany, ihriská a pod.).
Pri posudzovaní vplyvu nábytku na životné prostredie je potrebné zváži vplyv materiálov, z
ktorých je nábytok vyrobený, ako aj vplyv koneného výrobku poas jeho životného cyklu a
likvidácie.
Poda Európskej federácie výrobcov nábytku sa vo výrobe nábytku používajú tieto materiály:
• Podiel materiálov používaných pri výrobe nábytku (poda hodnoty):
• dyha, dosky, drevovlákno, drevo
• komponenty
• kov
• výrobky zo železa
• plasty
• textil
• koža
• nátery
• sklo
• lepidlá
• guma
• mramor/kame
• iné

IDEA PAINT
Inovatívny, k životnému prostrediu
šetrný náter s funkciou stierateľnej
tabule.
Náter je možné aplikovať na farebné steny, nábytok ako sú dvere, skrine, stôl.
Náter je možné kombinovať s magnetickou farbou. Po inštalácii teda môže
stena slúžiť aj ako magnetická tabuľa. Záruka na náter je 10 rokov.

www.greeno ce.sk

59

Nábytok môže by vyrobený z rôznych materiálov, a preto
môže by pre výrobcov ažké dodržiava environmentálne
požiadavky na všetky použité materiály.

Používajte
výrobky
vyrobené
iastone alebo
výlune len z
recyklovaných
materiálov
a/alebo z
obnovitených
zdrojov (napr.
z dreva).

Vo všeobecnosti vplyv nábytku na životné prostredie
súvisí skôr s výrobou a spracovaním surovín než s výrobou
samotného nábytku. Vplyv má aj koniec životného
cyklu produktu (recyklácia, opätovné použitie alebo len
likvidácia). Najväšia pozornos sa preto sústreuje na
environmentálne vlastnosti surovín, ktoré sa pri výrobe
nábytku používajú, a ich konenú úpravu (lakovanie alebo
lepenie). Je nutné zohadni aj vplyv nábytku na životné
prostredie po jeho vyhodení.
Hlavné vplyvy na životné prostredie (GPP – Správa o
pôvode výrobku):
• Strata biodiverzity, erózia a znehodnocovanie pôdy
v dôsledku neudržatenej správy lesov a nelegálnej
ažby dreva.
• Vplyv ažby nerastných surovín na krajinu.
• Používanie neobnovitených zdrojov, napr. kovov, ropy,
zemného plynu, plastov.
• Vysoká spotreba vody a energie pri výrobe niektorých
materiálov.
• Používanie nebezpených látok, ktoré sa môžu uvoni
pri výrobe, používaní alebo likvidácii výrobku.
• Používanie organických rozpúšadiel a uvoovanie
emisií z prchavých organických zlúenín.
• Veké množstvo obalového materiálu.
• Skorá výmena nábytku pre nedostatok možností opravy,
nízku životnos a ergonómiu alebo pre nevhodnos
nábytku na použitie.
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Európska legislatíva a ciele
• Pri výrobkoch z dreva alebo na báze dreva by sa malo vychádza z akného plánu pre
vynútitenos práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT), ktorý prijala EÚ v
roku 2003.
• Úprava dreva sa musí riadi príslušnými ustanoveniami smernice 79/117/EHS a jej noviel,
ktoré zakazujú umiestova na trh a používa prostriedky na ochranu rastlín s obsahom
aktívnych látok, ktoré môžu ma aj pri použití povoleným spôsobom škodlivé úinky na
udské zdravie a životné prostredie.
• Smernica pre nebezpené látky 76/548/EHS alebo Smernica pre nebezpené prípravky
1999/45/ES.
• o sa týka emisií z prchavých organických zlúenín, hoci neexistuje žiaden predpis špecicky
pre nábytok, máme k dispozícii Smernicu na zníženie priemyselných emisií z prchavých
organických zlúenín (Smernicu 1999/13/ES doplnenú Smernicou 2004/42/ES).
• Všetkých druhov nábytku sa týka Smernica 1999/44/ES o uritých aspektoch predaja
spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar.
Problematiku obalov upravuje Smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov.
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Certikácia a oznaovanie

Okrem
ekoznaiek pre
nábytok ako
produktovú
skupinu existujú
aj ekoznaky
a priemyselné
štandardy pre
materiály, ktoré
sa používajú ako
súas nábytku.

V Európskej únii existuje vea ekoznaiek pre nábytok,
ani jedna z nich sa však netýka celého trhu s nábytkom.
Bu sa týkajú konkrétneho druhu nábytku (napr. stoliiek)
alebo hlavného vstupného materiálu (dreva). Len zopár
ekoznaiek sa vzahuje na niekoko druhov nábytku,
priom používajú kritériá týkajúce sa všetkých relevantných
environmentálnych zreteov.
Okrem ekoznaiek pre nábytok ako produktovú skupinu
existujú aj ekoznaky a priemyselné štandardy pre
materiály, ktoré sa používajú ako súas nábytku.
Medzi hlavné patria:
• Environmentálna znaka EÚ, Severská labu a štandard
Ökotex 100 pre textil a kožu.
• Pre matrace a peny sú hlavnými ekoznakami
environmentálna znaka EÚ a pre polyuretánovú penu
štandard Európskej asociácie výrobcov polyuretánových
penových blokov (EuroPUR) týkajúci sa bezpenosti,
zdravia a životného prostredia (CertiPUR). Modrý anjel
obsahuje aj kritériá pre vypchávacie materiály.

Certikáty o recyklovanom obsahu
• Forest Stewardship Council (FSC) je nezávislá,
mimovládna, nezisková organizácia, ktorá presadzuje
zodpovedné spravovanie svetových lesov.
• Testovaním formaldehydových emisií a emisií z prchavých organických zlúenín sa posiluje
dôvera v bezpenos. Z nábytku a stavebných materiálov sa môžu uvoova rôzne druhy
prchavých organických zlúenín, ktoré majú vplyv na kvalitu ovzdušia v kancelárii a môžu
ma preto vplyv aj na udské zdravie. Príkladom bežných zdravotných problémov, ktoré
môžu spôsobova, sú bolesti hlavy, zvýšená únava, malátnos, podráždenie slizníc nosa
a hrdla, zaervenané oi a kožné problémy. Práve preto mnohé krajiny prijali povinné
alebo dobrovoné systémy hodnotenia, ktoré majú za cie regulova emisie z prchavých
organických zlúenín, formaldehydu a iných nebezpených látok nachádzajúcich sa v
stavebných a dekoraných materiáloch.
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• Ako sme už spomenuli, ani jedna ekoznaka nevyjadruje celkový vplyv výrobku na životné
prostredie. V súvislosti s technickými normami sa objavujú polemiky:
• Certikované drevo: Odporúa sa, aby aspo 70 % dreva pochádzalo z certikovaných
lesných zdrojov.
• Nátery a lepidlá: Obmedzenie prípustných emisií z prchavých organických zlúenín.
• Formaldehyd: Obmedzenie formaldehydových emisií na max. 50 % normy E1.
• Skleníkové plyny: Stanovenie kritérií na výpoet emisií skleníkových plynov, vrátane
dopravy.
• Konzervané látky: Obmedzenie používania toxických chemických látok pri konzervovaní
dreva ureného na použitie v exteriéri.
• PVC: Producenti plastov podporujú používanie PVC na výrobu doplnkov a obrúb, ale
Greenpeace a iné ochranárske združenia s tým nesúhlasia.

Európske ekoznaky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GPP – Správa o pôvode výrobku + kritériá
Environmentálna znaka EÚ pre textil, matrace a nábytok [návrh]
Environmentálna znaka EÚ pre nábytok z dreva
Milieukeur (Holandsko) pre textil a nábytok
Marque NF Environnement (Francúzsko) pre nábytok
ÖkoControl (Nemecko) pre nábytok
RAL-RG 430, Deutsche Güte Gemeinschaft Möbel (Nemecko) pre nábytok
Severská labu (severské krajiny) pre textil, exteriérový nábytok, nábytok a doplnky
Blaue Engel (Nemecko) pre drevený a alúnený nábytok
Österreichische Umweltzeichen (Rakúsko) pre drevený nábytok a kancelárske stoliky
Öko-tex (Nemecko) pre textil
Certi-PUR (asociácia EuroPUR) pre polyuretánové peny
TCO Development (severské krajiny) pre stoliky a stoly
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Aktivity, nápady a tipy súvisiace
s riadením
Návrhy na zníženie vplyvu

Zamestnávate
musí preskúma
a zhodnoti
zdravotné a
psychologické
riziká práce pri
poítai.

• Nakupujte výrobky zo stavebného dreva z udržatene
spravovaných lesov.
• Používajte výrobky vyrobené iastone alebo výlune
len z recyklovaného materiálu a/alebo z obnovitených
materiálov (napr. z dreva).
• Uistite sa, že nábytok je možné opravi.
• Uistite sa, že nábytok obsahuje obmedzené množstvo
organických rozpúšadiel a emisií z prchavých
organických zlúenín (v lepidlách a látkach na úpravu
povrchu).
• Na konci životného cyklu výrobku sa musia jednotlivé
asti nábytku da ahko oddeli a recyklova.
• Zabezpete, aby sa obaly a asti nábytku separovali a
recyklovali.
• Nakupujte nábytok, ktorý vydrží, je spôsobilý na použitie
a ergonomický, a ktorý je možné ahko rozmontova,
opravi a recyklova.
• Zohadnite dlhodobé, nielen poiatoné výdavky.
• Zvážte kúpu už použitého nábytku.
• Nakupujte od miestnych výrobcov.
• Porozmýšajte o použití posúdenia životného cyklu pre
kancelársky nábytok.

Recyklovatenos
• Väšina výrobku (90 %) by sa mala da rozloži na recyklovatené asti bez použitia
zložitých nástrojov.
• Plastové asti, ktorých hmotnos prekrauje 50 g, by mali by jasne oznaené ako
recyklovatené.
Zamestnávate musí preskúma a zhodnoti zdravotné a psychologické riziká práce pri poítai
a zabezpei vhodné, príjemné, ergonomické, zdravé a tvorivé prostredie pre pohodlnú a
efektívnu prácu.

64

Aktivity, nápady a tipy súvisiace s prevádzkou
Všeobecné odporúania:
• Zrenovujte starý nábytok.
• Vyberte si tovar, ktorý je možné upravova.
• Zvote inteligentné materiály (výrobky vyrobené z udržatených materiálov).
• Vyberte si tovar, ktorý je možné rozloži.
• Darujte starý nábytok. To, o nepotrebujete vy, môže ešte využi niekto iný.
• Organizujte školenia, používajte kontrolné zoznamy a poskytujte usmernenia.

Ukazovatele environmentálnej úinnosti
Aké % zakúpeného nábytku má európsku ekoznaku?

%

Aké % kancelárskeho nábytku je vyrobené z dreva FCS
alebo recyklovaných materiálov?

%

Široký výber exteriérových košov
na triedenie odpadu.
www.greenoffice.sk
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Nakladanie s odpadmi
Odpad sa stáva oraz naliehavejším environmentálnym
a hospodárskym problémom. Všetkých sa nás týka a
všetci k nemu prispievame. V plánoch na znižovanie
množstva odpadu zohrávajú dôležitú úlohu jednotlivci, i
už doma alebo v práci. Dnešná komplikovaná, technicky
a technologicky zameraná spolonos a populaný
rast majú na svedomí produkciu obrovského množstva
pevného odpadu. Rone v EÚ vyprodukujeme vyše 500 kg
komunálneho odpadu na hlavu. Približne za jednu tretinu
komunálneho odpadu sú zodpovedné rmy, kancelárie,
reštaurácie a obchody.

Rone v EÚ
vyprodukujeme
vyše 500 kg
komunálneho
odpadu na
hlavu.

Keže oraz viac riem a organizácií uvažuje o vplyve
svojich aktivít na životné prostredie, produkcii odpadu na
pracovisku sa venuje zvýšená pozornos. Tvorba odpadu
sa vníma ako neúinné a nesprávne využívanie zdrojov,
ktoré má navyše pre jednotlivé rmy i krajinu ako celok
hospodárske i environmentálne dôsledky. Odhaduje sa,
že odpad asto stojí rmy 4 – 5 % obratu. Všetky rmy
majú zákonnú povinnos prija adekvátne opatrenia na
nakladanie s odpadom. Za odvoz komunálneho odpadu sa
väšinou vyberajú poplatky. Znížením množstva odpadu
ureného na odvoz preto rmy môžu zníži náklady na
jeho likvidáciu. Vyvíja sa tým väší tlak na kancelárie, aby
venovali väšiu pozornos tomu, kde sa produkuje najviac
odpadu a ako toto množstvo zníži.
Všetok odpad, ktorý kancelária vyprodukuje, má nanné
i environmentálne dosahy, ktoré sa asto podceujú.
Väším problémom je však pochopi, kde sa odpad tvorí a
i je možné ho eliminova pri zdroji, zníži jeho množstvo,
zhodnoti alebo recyklova ho. Preto je dôležité pochopi
a aplikova hierarchiu odpadu.
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Odhaduje sa, že
odpad asto stojí
rmy 4 – 5 %
obratu.

Nakladanie s odpadmi v Európe by sa malo riadi
hierarchiou odpadu. Toto opatrenie má za cie podporova
také nakladanie s odpadovými materiálmi, ktoré znižuje
produkciu odpadu a odpad maximálne zhodnocuje.
Priority v oblasti nakladania s odpadom v zostupnom
poradí (ponúc prevenciou) sa nachádzajú v nižšie
uvedenej tabuke:

1.

2.

3.

4.

5.

Eliminácia:
V prvom
rade odpad
neprodukujte.

Znižovanie:
Minimalizujte
množstvo
odpadu, ktoré
produkujete.

Opätovné
použitie:
Používajte veci
o najdlhšie.

Recyklácia:
Recyklujte
všetko, o sa
dá, a až po
tom, o ste
to opätovne
použili.

Likvidácia:
Zbavte sa toho,
o zostalo,
zodpovedným
spôsobom.

Poda rôznych štúdií predstavuje 75 % odpadu, ktorý sa produkuje v bežných kanceláriách,
papierový odpad: 45 % tvorí kancelársky papier, kým zvyšných 30 % lepenka, novinový papier,
mäkký papier a pod.
Keže väšinu kancelárskeho odpadu predstavuje papier, zaoberáme sa ním v samostatnej
kapitole tejto príruky („Kancelársky papier“). V kapitole sa dozviete, ako zníži spotrebu
papiera a odpad z neho.
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Európska legislatíva a ciele
Regulácia nakladania s odpadmi vo všetkých lenských štátoch EÚ vychádza z Európskej politiky
v oblasti odpadov a príslušných smerníc. Pästupová hierarchia odpadov, ktorú stanovuje
Rámcová smernica o odpadoch, vytvára základy pre Európsku recyklanú spolonos.
Smernice týkajúce sa nakladania s odpadmi sa nachádzajú v legislatívnej databáze EÚ a na
webových stránkach ministerstiev v lenských štátoch:
• Rámcová smernica o odpadoch (2008/98/ES) zavádza základné pojmy a denície a stanovuje
zásady nakladania s odpadmi, napr. zásadu „kto zneisuje, platí“ a „hierarchiu odpadov“.
• Smernica o odpadoch z obalov 94/62/ES má za cie harmonizova národné právne predpisy
s cieom eliminova alebo zníži dosah obalov a odpadu z obalov na životné prostredie. V
roku 2004 prešla smernica revíziou a boli zavedené kritériá upresujúce deníciu termínu
„obaly“ a zvýšené ciele na zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov. V roku 2005 sa
smernica opä novelizovala a novým lenským štátom boli navrhnuté prechodné obdobia
na dosiahnutie týchto cieov.

Certikácia a oznaovanie
Štandardizované systémy environmentálneho riadenia na remnej úrovni, napr. ISO 14001
alebo EÚ EMAS, je možné vníma ako cie i ohodnotenie rmy.
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Aktivity, nápady a tipy súvisiace
s riadením

Identikujte
základné
parametre
produkcie
odpadu.

Dôležitým krokom pri zavedení programu zameraného
na minimalizáciu a recykláciu kancelárskeho odpadu
je vykona poiatoný prieskum alebo audit, ktorého
cieom bude uri spotrebu spotrebného tovaru a druhy
a množstvo vyprodukovaného odpadu. Audit predstavuje
východisko pre meranie efektívnosti nakladania s odpadom
a výsledkov dosiahnutých zavedením systému. Hodnotenie
môže ma veký význam z hadiska motivácie, pretože
väšina opatrení na minimalizáciu odpadu sa zdá by na
prvý pohad pomerne triviálna. Základnou úlohou auditu
je identikova základné parametre produkcie odpadu.
Výsledkom by mali by údaje o charaktere a množstve
odpadu, ako aj o nákladoch pre organizáciu. Audit by mal
by tiež meradlom úspechu pre program minimalizácie
a recyklácie odpadov, pretože identikuje možnosti jeho
implementácie.

Odporúa sa, aby sa audit zameral najmä na tieto oblasti:
• Identikujte všetky miesta, kde sa odpad produkuje.
• Urite pôvod všetkých druhov odpadu.
• Identikujte odpady, ktoré sú nebezpené, a porozmýšajte, ako by sa dali separova alebo
nahradi bezpenejšou náhradou.
• Stanovte metódy merania množstva odpadu pre úely monitorovania.
• Urite, koko nanných prostriedkov sa vynakladá na súasný systém nakladania s
odpadmi.
• Preskúmajte, ako sa dá zníži množstvo odpadu, zhodnoti ho alebo recyklova.
• Stanovte ciele pre znižovanie množstva odpadu.
Vhodný systém nakladania s odpadmi v kancelárii je dôležitý nielen z hadiska vplyvu remnej
prevádzky na životné prostredie, má vplyv aj na zvyšovanie environmentálneho povedomia
zamestnancov. Tí si môžu dobré návyky z kancelárie zobra domov. Zvyšovanie povedomia
zamestnancov je kúové pre úspech akéhokovek systému nakladania s kancelárskym
odpadom. Vedenie i zamestnanci musia pochopi, ako systém funguje, a mali by vedie, akú
úlohu hrajú v celom procese.
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Pri znižovaní množstva odpadu a zapájaní zamestnancov je potrebné ma na pamäti nasledujúce
zásady:
• Program znižovania a recyklácie kancelárskeho odpadu je ekologickou aktivitou, do ktorej
je možné ahko zapoji všetkých zamestnancov.
• Nezaínajte všetko naraz. Najlepšie je robi postupné kroky, zaa v malom a pracova na
úinnom systéme nakladania s odpadom.
• Zanite tým, o poda vás bude fungova najlepšie. Najoividnejším východiskom je
papier.
• Aby ste zmenili správanie zamestnancov v oblasti znižovania a separácie odpadu, mohli by
ste zváži nasledujúce tematické aktivity:
Postupy
Zistite, ako v kancelárii funguje systém nakladania s odpadom.
V kancelárii musíte ma schválený postup nakladania s odpadom (odporúania/usmernenia)
pre zníženie množstva, opätovné použitie a separáciu (recykláciu) odpadu. Môže by bu
súasou všeobecných environmentálnych pravidiel, alebo samostatným postupom.
Komunikácia a vzdelávanie
• Informujte a vzdelávajte zamestnancov v oblasti separácie a recyklácie odpadov.
• Pravidelne zamestnancom pripomínajte zásady separácie odpadov (napr. na poradách) a
metódy znižovania množstva odpadu opísané vyššie (aktivity, nápady a tipy z hadiska
investícií).
• Vyveste v kancelárii vizuálne pútavé príklady separovaného zberu odpadu (napr. im ukážte
zberné nádoby).
• Príležitostne skontrolujte, i sú k dispozícii nádoby na separovaný zber a nádoby na
separovaný zber papiera pri pracovných stoloch.
Monitorovanie
• Monitorujte produkciu odpadu. Sledujte množstvo a zloženie odpadu.
Spätná väzba
• Informujte zamestnancov o výsledkoch snáh o zníženie množstva odpadu (napr. o znížení/
zvýšení množstva vyprodukovaného odpadu).
Motivácia
• Organizujte v kancelárii kampane o odpadoch. Ide o dobrý spôsob pestovania postojov
„znižuj, opätovne používaj, recykluj“.
• Organizujte pre zamestnancov súaže o odpadoch.

Oprávnená organizácia ENVI-PAK, ktorá sa primárne venuje legislatívnemu servisu
a odbornému poradenstvu v oblasti odpadového hospodárstva, realizuje od roku
2014 environmentálny medzinárodný projekt ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ. Týmto
odpadov a ochrane životného prostredia.
Environmentálny projekt ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ je zameraný na zvýšenie
vedomostí, zručností a návykov týkajúcich sa triedenia najmä odpadov z obalov, na
zmenu spotrebiteľského správania a na prevzatie zodpovednosti za prostredie,
v ktorom žijeme.
Každá organizácia sa môže do projektu zapojiť prostredníctvom web stránky
www.zodpovednaspolocnost.sk. Po úspešnom zvládnutí environmentálneho auditu
odpadu, informačné nálepky, brožúru „Ako odpad triediť“ a propagačné letáky
o projekte. ENVI-PAK poskytuje organizáciám, ktoré majú záujem zvýšiť environmentálne správanie svojich zamestnancov prednášky na aktuálne environmentálne témy ako aj informačnú a metodickú podporu v priebehu aktívnej
účasti danej organizácie v projekte.
Viac o projekte sa dočítate na webovej stránke www.zodpovednaspolocnost.sk, na
ktorej môže byť prezentovaná aj Vaša spoločnosť.
Pre viac informácií sa môžete obrátiť na projektového manažéra Mgr. Janu Gemeranovú, pr@envipak.sk.

ENVI-PAK, a.stGalvBOJIP#t#ratislavBtFnvipak@envipakTLtwww.envipakTLtwww.zelenybod.sk
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Ekologické
problémy je
dôležité rieši
aj na poradách
vedenia.

V nasledujúcom texte ponúkame podrobnejší prehad
možných aktivít, nápadov a tipov týkajúcich sa zmeny
správania v oblasti nakladania s odpadmi v kancelárii.
Povedomie a záväzky
Kúom k úspechu sú udia. Najmä vedúci pracovníci
by sa mali snaži vzdeláva a povzbudzova svojich
podriadených, aby sa správali ekologicky a separovali
odpad na pracovisku. Tipy na zapojenie zamestnancov:
• Na poradách diskutujte o význame správneho nakladania
s odpadmi na pracovisku a správneho použitia zberných
nádob a kancelárskeho zariadenia.
• V poiatonom štádiu je užitoné vytvori organizaný
výbor, v ktorom budú aktívni zamestnanci zodpovední
za aktivity súvisiace s nakladaním s odpadom.
• Zaškote zamestnancov vo výbore, aby naozaj rozumeli
novým postupom a politike. Informujte nových
zamestnancov o postupoch nakladania s odpadmi.
• Najdôležitejšie však je, aby sa ekologické problémy
riešili aj na poradách vedenia.
• Povzbudzujte zamestnancov, aby sa zapájali a dávali
spätnú väzbu.

Vzdelávanie a propagácia
Propagácia je podstatnou súasou všetkých úspešných programov minimalizácie a recyklácie
odpadov. Zamestnanci sa zapoja, ak budú ma informácie o programoch a ich výhodách.
Možnými aktivitami sú:
• Spustite program. Ociálny zaiatok je pozitívny spôsob, ako predstavi schému všetkým
zamestnancom a da vedúcim zamestnancom možnos ukáza svoju podporu.
• Dohodnite sa s generálnym riaditeom, aby spustil schému. Na viditených miestach vyveste
plagáty propagujúce zelenú kanceláriu. Môžu upozorova na dobré a zlé postupy alebo sa
na nich môže nachádza slogan vašej kancelárie. Rozošlite všetkým zamestnancom leták,
ktorý bude propagova schému, a prinesie im informácie o tom, ako sa bude zavádza. Leták
by sa mal dosta do distribúcie pred spustením programu alebo v ase jeho spustenia.
• Rozošlite obežník ohlasujúci zaiatok programu, podpísaný generálnym riaditeom alebo
iným vedúcim pracovníkom. Upozornite na jeho výhody, vysvetlite postupy separácie, zberu
a likvidácie odpadov a zdôraznite, že program si vyžaduje spoluprácu zamestnancov.

Široký výber interiérových košov
na triedenie odpadu.
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Robte
vzdelávacie
stretnutia.
Motivujte
všetkých
zamestnancov,
aby sa zúastnili
krátkeho
informaného
stretnutia o
programe.

• Fungovanie schémy by malo by popísané tak, aby bola
vyzdvihnutá jej jednoduchos. Zamestnancom treba
zárove pripomenú, že len nepatrné úsilie z ich strany
môže prinies pozitívne výsledky.
• Robte vzdelávacie stretnutia. Motivujte všetkých
zamestnancov, aby sa zúastnili krátkeho informaného
stretnutia o programe. Osobné stretnutia sa ukázali
ako ovea efektívnejšie než obežníky: zvyšujú mieru
zapojenia a lepšie sa na nich vysvetlia nejasnosti okolo
toho, o je a o nie je recyklovatené alebo prijatené.
Stretnutia môžu by súasou pravidelnej pracovnej
porady, na ktorej je možné podrobne objasni, o sa
smie a o nie, a aké má program výhody.
• Je dôležité aj naalej program propagova a posilova
nové recyklané návyky. V obežníkoch je možné
upozorni na množstvo recyklovaného odpadu, tržby,
úspory nákladov na likvidáciu a problémy ako nízka
miera úasti. Len ak zamestnancom program neustále
pripomíname a povzbudzujeme ich k zapojeniu, môže
by program dlhodobo úspešný.
• Umiestnite reklamu na program do remného bulletinu/
newsletter (radšej v elektronickej podobe), vyveste
informané letáky na nástenky a na iné verejné plochy,
alebo rozosielajte vlastný bulletin/newsletter zelenej
kancelárie.
• Ak má váš recyklaný program fungova, je potrebné
vypracova dobrý vzdelávací program. Vo väších
kanceláriách by mal by formalizovaný, kým v menších
kanceláriách, kde sa ahšie komunikuje, môže by
menej formálny. Medzi vzdelávacie médiá patria
plagáty, obežníky, videá, briengy a lánky v bulletine/
newsletteri.
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Urobte prieskum
súasných
postojov,
znalostí
a postupov
zamestnancov
týkajúcich sa
recyklácie
a minimalizácie
odpadov.

Monitorovanie a spätná väzba
• Informácie o tom, ako program funguje, sa dajú využi
na hodnotenie pokroku, navrhnutie lepšieho prístupu a
o je najdôležitejšie, aj na poskytnutie spätnej väzby
vedeniu a zamestnancom. Nasledujúce kroky vám pri
tom pomôžu:
• Zbierajte a evidujte údaje o množstve recyklovaného
materiálu a recyklovaných výrobkov (napr. papiera),
ktoré sa nakupujú.
• Pravidelne vypracúvajte správy pre zamestnancov, v
ktorých na tieto ísla upozorníte.
• Všímajte si a odmeujte výborné výkony. Venujte
pozornos aj rozdielom medzi sekciami a skupinami, ale
na nikoho neukazujte prstom, ani nikoho neobviujte.
• Urobte prieskum súasných postojov, znalostí a
postupov zamestnancov týkajúcich sa recyklácie a
minimalizácie odpadov prostredníctvom rozhovorov a
dotazníkov.
• Povzbute zamestnancov, aby vedeniu navrhovali
alšie spôsoby, ako urobi kanceláriu ekologickejšou.
• Hodnotenie pokroku dovouje mera úspech. Je možné
ho hodnoti tak, že vedenie rmy bude dostáva
pravidelné správy, do remných plánov sa zapracujú
ciele týkajúce sa recyklácie a minimalizácie odpadu a
výsledky sa budú publikova vo výroných správach.
• Ak vytvoríte infraštruktúru zelenej kancelárie a
zabezpeíte úas zamestnancov dodržiavaním
odporúaní v tejto sekcii, ni nestojí v ceste, aby sa
vám podarilo úspešne implementova plán zelenej
kancelárie.
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Aktivity, nápady a tipy súvisiace
s prevádzkou

Povzbudzujte
dodávateov,
aby vám
posielali materiál
v obaloch na
viacnásobné
použitie.

Prvým cieom v súvislosti s nakladaním s odpadom v
zelených kanceláriách je minimalizova jeho produkciu a
maximalizova jeho opätovné použitie a recykláciu.

Znižovanie množstva odpadu – minimalizovanie
jeho produkcie (Prvá voba!)
Z ekologického i ekonomického hadiska dáva zmysel, aby
sme nekupovali a nepoužívali veci, ktoré nie sú potrebné,
a ktoré sa rýchlo stanú odpadom. Vea výrobkov, ktoré
sa bežne na pracovisku alebo v kancelárii používajú, je
urených len na jedno použitie alebo má krátku životnos.
Príkladom sú jednorazové guôkové perá a popisovae,
plastové poháre a príbor, plastové nádobky na jednu porciu
mlieka, jednorazové kuchynské utierky, papierové utierky
na ruky a náboje do zošívaky. Na výrobu všetkých týchto
produktov sa spotrebúvajú suroviny i energia. Rovnako aj
ich likvidácia si vyžaduje zdroje. Navyše má každý proces
dosah na životné prostredie. V mnohých prípadoch môžu
tieto výrobky nahradi produkty s dlhšou životnosou,
niekedy aj znovu objavené staré technológie ako plniace
perá. Niekedy môžu kancelárske potreby nahradi nové
výrobky, napr. znova naplnitené popisovae alebo
energeticky úsporné žiarovky, ktoré majú desakrát dlhšiu
životnos ako štandardné žiarovky. Množstvo odpadu je
možné zníži niekokými spôsobmi, napr.:

• Znížte spotrebu papiera (pozri kapitolu „Kancelársky papier“).
• Nakupujte alebo si zoberte do prenájmu zariadenia dlhodobej spotreby, ktorých životnos
sa dá pred ži opravou, napr. kopírovacie stroje, poítae, kávovary a pod.
• Pri výbere tovaru zoberte do úvahy d žku a rozsah záruk alebo servisných zmlúv, ktoré sa
na vzahujú.
• Nakupujte výrobky a materiály (napr. kávu, aj, cukor) vo vekom, aby ste znížili množstvo
obalového materiálu.
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• Vyberajte si výrobky a materiály (napr. istiace prostriedky, nátery, atrament) bez obsahu
toxických látok vo vekých viacnásobne použitených obaloch, aby ste neprodukovali
nebezpený odpad.
• Nakupujte zariadenia, ktoré nepotrebujú batérie, napr. solárne kalkulaky, manuálne
otvárae konzerv a mechanické strúhadlá na ceruzky.
Niekoko organizaných zmien môže pred ži životnos výrobkov. Miesto jednorazových
plastových pohárov používajte napríklad keramické hrneky.
Aj ke sa dá v oblasti minimalizácie odpadu a podpory opätovného použitia vea urobi na
úrovni jednotlivca alebo oddelenia, v niektorých prípadoch je potrebné prehodnoti nákupnú
politiku celej organizácie. Obstarávacia politika (vrátane nákupnej) je vemi pravdepodobne
súasou širšieho systému environmentálneho riadenia organizácie.

Opätovné používanie odpadu – prechod od výrobkov na jedno použitie
k výrobkom na viacnásobné použitie
Vea výrobkov, ktoré v kancelárii používame, je možné opätovne použi. Zvážte nasledujúce
kroky:
• Najjednoduchším príkladom je opätovné používanie papiera. Vytvorte schému opätovného
používania a recyklovania kancelárskeho papiera. Používajte nesprávne vytlaené dokumenty
a pracovné verzie dokumentov ako konceptný papier. Viac v kapitole „Kancelársky papier“.
• Balíkové škatule sa dajú použi niekokokrát. Môžeme tak minimalizova odpad z obalových
materiálov (nepoužívajte alobal a celofán).
• Posielajte remné materiály v obaloch, ktoré už boli použité alebo ktoré je možné znovu
použi.
• Povzbudzujte dodávateov, aby vám posielali materiál v obaloch na viacnásobné použitie.
• Na internú poštu používajte obálky na viacnásobné použitie.
• Dávajte znovu naplni tonerové kazety.
• Kupujte mechanické ceruzky a znovu naplnitené perá.
• Namiesto jednorazového kuchynského riadu (hrnekov, príborov, tanierov) používajte riad
na viacnásobné použitie.
• Do kávovarov kupujte ltre na viacnásobné použitie.
• V kuchynkách a na toaletách používajte látkové utierky a uteráky.
• Pokia je to možné, kupujte použitý alebo zrenovovaný tovar (napr. nábytok, textil).
• Jedlo, nábytok a iné materiály, ktoré už nepotrebujete, darujte miestnym organizáciám,
napr. útulkom pre bezdomovcov, charitatívnym organizáciám a strediskám pre opakované
použitie.
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Recyklovanie odpadov – zavedenie úspešnej
recyklanej schémy v kancelárii

Je užitoné
ma v celej
organizácii
štandardizovaný
systém
nakladania
s odpadmi
(vrátane
výzoru a potu
zberových
nádob).

Podstata úspešnej recyklanej schémy v kancelárii
je jednoduchá – vyseparova a zozbiera dostatoné
množstvo konkrétneho druhu odpadového materiálu a
nájs rmu, ktorá ho odvezie a zhodnotí alebo zrecykluje.
Poda právnych predpisov sme povinní oddelene zbiera
nebezpený odpad a odpad z elektrických a elektronických
zariadení. Preto by sa mal nebezpený odpad (vrátane
batérií, chemického odpadu, ortuových lámp a pod.) vo
všetkých kanceláriách separova. Medzi alšie odpady,
ktoré by sa mali v kanceláriách separova, patria:
• papierový odpad (napr. kancelársky papier, noviny,
papierové a lepenkové obaly)
• odpad z obalov (vrátane zálohovaných obalov, ak taký
systém existuje)
• plasty (napr. plastové faše a obaly)
• sklo (hlavne sklené obaly)
• kovy (napr. hliníkové plechovky, alobal, konzervy a
uzávery iaš)
• biologický odpad (hlavne zvyšky jedla) – ak je to
možné (ak oblas, kde sa rma nachádza, má systém
separovania biologického odpadu).

Pri spustení schémy recyklovania kancelárskeho odpadu je najlepšie postupova zvona.
Najahšie je najprv zaa s recyklovaním kancelárskeho papiera.
V praxi je však asto potrebné prekonáva problémy. Napríklad, ak má organizácia kancelársky
priestor len v prenájme, asi nebude ma slovo, o sa týka fungovania zberu odpadu v
kancelárskej budove. V niektorých oblastiach sú navyše len obmedzené možnosti recyklovania
istých odpadov. Aj z týchto dôvodov je dôležité hne na zaiatku dôkladne zváži možnosti
zberu a recyklovania uritých odpadov.
Je užitoné ma v celej organizácii štandardizovaný systém nakladania s odpadmi (vrátane
výzoru a potu zberových nádob). Aby ste ukázali pozitívny príklad recyklácie, nakupujte
kancelárske potreby vyrobené z recyklovaných materiálov.
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Ukazovatele environmentálnej úinnosti
Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu alebo
špecického druhu odpadu alebo nebezpeného odpadu

kg/rok

Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu alebo
špecického druhu odpadu

kg/rok

Podiel recyklovaného odpadu alebo špecického druhu
odpadu na celkovej produkcii odpadu

kg/rok

PARTNER
KAPITOLY:
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Udržatená doprava
a mobilita
Panuje všeobecná zhoda, že je potrebné zníži vplyv
dopravy na životné prostredie. Pri pokraovaní súasných
trendov budú emisie skleníkových plynov z dopravy rás.
Napriek výraznému zníženiu emisií výfukových plynov
zostávajú problémom oblasti s nízkou kvalitou ovzdušia. Až
20 % obanov Európy je vystavených škodlivým hladinám
hluku.

20 % obanov
Európy je
vystavených
škodlivým
hladinám hluku.

Cieom tejto asti je pomôc zvýši povedomie riem o
potrebe zníženia vplyvu dopravy na životné prostredie,
ktoré spôsobuje oraz viac motorizovanej dopravy
v mestskom prostredí. Firmy hrajú dôležitú úlohu v
propagácii udržatenej dopravy. V tejto asti ponúkame
rady, ako v mnohých oblastiach vašej innosti presadi
udržatenú dopravu a zlepši vašu environmentálnu
úinnos. Vedomosti o súasnom vplyve dopravy na životné
prostredie vám pomôžu stanovi si prioritné oblasti, kde je
možné situáciu zlepši.
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Sektor dopravy a obzvláš autá sú jedným z najväších producentov skleníkových plynov. S
dopravou sa však spája aj celý rad iných ekologických problémov:
• Zneistenie z motorových výfukových plynov (oxidu dusného, oxidu uhonatého a pevných
astíc) má negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia, udské zdravie, rastliny, živoíchy a biotopy.
Napríklad osoba, ktorá absolvuje spiatoný let z Európy do New Yorku, je zodpovedná
za produkciu 1,5 – 2 ton CO2. Toto množstvo zodpovedá približne množstvu uhlíka, ktoré
priemerný Európan vyprodukuje doma za jeden rok kúrením a využívaním elektrickej
energie.
• Pre výstavbu dopravnej infraštruktúry, napr. nových ciest, železníc, pristávacích a vzletových
dráh prichádzame o pôdu a biotopy.
• Nové cesty a iné konštrukcie môžu naruši prirodzené korytá vodných tokov a spôsobi
povodne.
• Voda, ktorá steká z ciest, môže obsahova škodliviny, napr. motorové oleje a sezónne
prostriedky na ošetrovanie povrchu vozoviek, ktoré môžu zneisti vodné toky v blízkosti.
• Hluk z lietadlovej a železninej dopravy môže by nepríjemný.

Certikácia a oznaovanie
Britská znaka palivovej úspornosti
Dobrovoná znaka Asociácie nízkouhlíkových vozidiel oznauje, koko oxidu uhliitého vozidlo
vypustí do ovzdušia, a dáva ho do vzahu s cestnou daou, ktorá musí by za uhradená.

Aktivity, nápady a tipy súvisiace s riadením
Multimodálna prístupová mapa
Multimodálny plán prístupu je podrobný, integrovaný plán verejnej dopravy a prístupu vozidlom,
bicyklom a peši v rámci rmy.
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Globálna iniciatíva palivovej ekonomiky a 50 do 50
Globálna iniciatíva palivovej ekonomiky (GFEI) združuje štyri organizácie – Medzinárodnú
agentúru pre energiu (IEA), Medzinárodný trustový fond (ITF), Program OSN pre životné
prostredie (UNEP) a Nadáciu Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA). Presadzujú výrazné,
ale dosiahnutené zlepšenie v oblasti hospodárenia s palivami v automobiloch, ím prispievajú
do diskusií o klimatických zmenách, energetickej bezpenosti a udržatenejšej mobilite na
globálnej úrovni.
GFEI pomáha krajinám vypracova adekvátny národný plán hospodárnejšieho využívania palív
vo vozidlách a zasadzuje sa o globálnu stabilizáciu emisií z cestnej dopravy do roku 2050.

Dane
V mnohých európskych krajinách sa uplatuje systém preplácania nákladov na verejnú
dopravu. Vaša rma by mala preskúma miestnu a národnú legislatívu.
Firma môže prideli prednostné parkovacie miesta nasledujúcim skupinám používateov
dopravných prostriedkov:
• cyklistom,
• tým, ktorí vezú vo vozidle viacerých,
• klientom a návštevníkom.
Ak chce rma motivova zamestnancov, aby využívali iné dopravné prostriedky a nie autá,
môže zamestnancov útova za používanie parkovacích miest. Výnimku je možné udeli
nasledujúcim zamestnancom:
• tým, ktorí vozia svojich kolegov;
• tým, ktorí používajú autá na služobné úely;
• tým, ktorí sú telesne postihnutí;
• tým, ktorí sú v ažkej sociálnej situácii.

Telepráca
Telepráca dovouje zamestnancom pracova na diaku alebo pracova z domu jeden alebo viac
dní v týždni s využitím komunikaných prostriedkov ako telefón, internet, fax alebo konferenné
hovory.
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Telepráca
dovouje
zamestnancom
pracova z domu
jeden alebo viac
dní v týždni

Telepráca prispieva k zdravšiemu životnému prostrediu
tým, že znižuje uhlíkové emisie z vozidiel, keže umožuje
zamestnancom zosta doma. alej zvyšuje osobnú slobodu
a exibilitu, ím zlepšuje pracovnú morálku a zmieruje
stres. Vyhovuje najmä zdravotne znevýhodneným.

Telecentrum
Telecentrum je miesto, kde majú udia prístup k poítaom,
internetu a iným digitálnym technológiám. Firma môže
využi telecentrum v prípade, že jej sídlo nie je dostupné
verejnou dopravou, alebo ak zamestnanci bývajú aleko
od neho.

Kritériá nakupovania
Ak je používanie áut nutné, rma môže nakúpi pre zamestnancov vozidlá šetrnejšie k
životnému prostrediu. Pri ich výbere a kúpe je potrebné dáva pozor najmä na nasledujúce
kritériá:
• Vozidlá by mali sp a európske normy, najmä predpisy vydané po roku 2005.
• Vozidlá by mali spotrebova menej paliva a vypúša menej CO2.
• Firma by si mala overi aj energetickú spotrebu motocyklov.
• Nakupujte hybridné vozidlá a elektromobily (aj ke sú drahšie). Vo väšine európskych
krajín existujú schémy nannej podpory pre nákup ekoautomobilov.

Uhlíkové kompenzácie
Kompenzácie uhlíkových emisií sa merajú v metrických tonách ekvivalentu oxidu uhliitého a
týkajú sa šiestich základných kategórií skleníkových plynov: oxidu uhliitého (CO2), metánu
(CH4), oxidu dusného (N2O), plno uórovaných uhovodíkov (PFC), hydro uórovaných
uhovodíkov (HFC) a uoridu sírového (SF6). Jedna jednotka uhlíkových kompenzácií predstavuje
zníženie o jednu metrickú tonu oxidu uhliitého alebo jeho ekvivalentu v iných skleníkových
plynoch. Uhlíkové kompenzácie sa bežne dosahujú nannou podporou projektov, ktoré v
krátkodobom i dlhodobom horizonte znižujú emisie skleníkových plynov. Medzi najbežnejšie
typy patria projekty, ktoré využívajú energiu z obnovitených zdrojov (veterné parky, energia z
biomasy alebo hydroelektrární). Uhlíkové kompenzácie sa vzahujú aj na projekty energetickej
úinnosti, nienie priemyselných škodlivín alebo vedajších produktov ponohospodárskej
výroby, znižovanie produkcie alebo využívanie metánu zo skládok a lesnícke projekty. Medzi
najobúbenejšie projekty z pohadu riem patria projekty energetickej úinnosti a veterné
turbíny.
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Aktivity, nápady a tipy súvisiace s prevádzkou
Cestovanie na krátke vzdialenosti: Z domu do práce
Firma môže vypracova program mobility zamestnancov, ktorý bude podporova prednostné
používanie alternatívnych dopravných prostriedkov pred automobilmi. Je možné zavies
dlhodobé opatrenia, ktoré budú podporova používanie verejnej dopravy, bicyklov, vozidiel
šetrných k životnému prostrediu a používanie vozidiel viacerými zamestnancami naraz.
Finanné stimuly ako alternatíva poskytnutia vozidla
Finannými stimulmi môže rma ovplyvni správanie zamestnancov v oblasti mobility.
Finanným stimulom môžu by:
• iastoné alebo úplné preplácanie výdavkov na verejnú dopravu,
• príplatky pre tých, ktorí chodia na bicykli alebo pešo,
• využívanie programov odparkovania vozidiel na okraji mesta a následného použitia iných
druhov dopravy,
• uplatovanie schémy, v ktorej zamestnanci, ktorí nechodia do práce autom, dostanú
vyplatenú rovnakú sumu, akou rma prispieva vodiom na parkovanie.

Ekojazda môže
vodiom
pomôct
zníži spotrebu
vozidla
o 20 – 40 %.

Ekojazdenie

Rôzne tipy a príklady dobrej praxe môžu vodiom pomôc
zníži spotrebu vozidla o 20 – 40 %. Vaša rma môže pre
zamestnancov zorganizova kurz ekojazdenia. Nasledujúce
tipy na hospodárne jazdenie šetria peniaze a znižujú
množstvo emisií skleníkových plynov, ktoré automobily
vypúšajú.
• Preraujte rýchlos vtedy, ke je to potrebné. Vodi
by mal preradi na vyššiu rýchlos, ke jeho vozidlo
dosiahne 1800 – 2500 otáok za minútu, ak ide o
benzínový motor, alebo 1500 – 2000 pri naftovom
pohone.
• Jazdite plynule. Pri brzdení a zrýchovaní na pôvodnú rýchlos miniete viac benzínu než pri
jazde stálou rýchlosou.
• Aj poas krátkych prestávok vypínajte motor. Minimalizujte stratu paliva pri vonobehu
vypnutím motora, kedykovek auto zastavíte (aj na 30 sekúnd). Vypnutím motora aj na
krátky as ušetríte viac paliva, než spotrebujete na opätovné naštartovanie motora.
• Vykonávajte pravidelný servis vozidiel. Udržiavaním vozidla v dobrom stave zabezpeíte
jeho optimálne fungovanie, o sa odrazí aj na nižšej spotrebe benzínu.

VODU SI
MUSÍME CHRÁNIŤ!
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Cestovanie na väšie vzdialenosti
Necestujte zbytone, ak môžete využi telekonferennú a videokonferennú techniku. Ak už
musíte vycestova, zvote si dopravný prostriedok s o najnižšími emisiami skleníkových plynov
(ekvivalentov CO2) na kilometer.
• Vlak: Presviedajte zamestnancov, aby na kratšie vzdialenosti využívali vlaky, keže
v porovnaní s leteckou dopravou vypustia na rovnakú vzdialenos len tretinu množstva
skleníkových plynov.
• Auto: Presviedajte zamestnancov, aby sa v aute nevozili sami. Aj typ automobilu je
dôležitý.
• Lietadlo: Ak je letecká doprava jedinou možnosou, rma môže zníži svoj vplyv na životné
prostredie niektorými rozhodnutiami. Trieda, ktorou letíte, má vplyv na emisie. Pri lietaní
biznis alebo prvou triedou vyprodukujete vzhadom na priestorové možnosti v lietadle dvaaž trikrát viac emisií skleníkových plynov než pri lietaní turistickou triedou. Mali by ste
uprednostova priame lety, pretože opakovaným vzlietavaním a pristávaním sa zvyšuje
množstvo emisií.

Ukazovatele environmentálnej úinnosti
CESTOVANIE Z DOMU DO PRÁCE
auto

km

verejná doprava

km

bicykel/chôdza

km

FIREMNÉ AUTÁ

PARTNERI
KAPITOLY:

auto

km

palivo

l/km
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Upratovanie

Používanie
istiacich
prostriedkov
šetrných k
životnému
prostrediu by
malo by
samozrejmosou.

Upratovaním kancelárií rozumieme upratovania sídla
spolonosti po odchode zamestnancov. Ak je organizácia
dostatone veká, môže zamestna na plný úväzok
upratovací personál, ktorý sa bude stara o to, aby sa
priestory nachádzali vo výbornom stave. Väšina riem
však využíva služby externých upratovacích riem.
Aj ke sa to len málokedy berie do úvahy, rmy stále
potrebujú upratovacie služby. V kanceláriách býva veká
premávka. Na topánkach sa nanosí dovnútra prach,
ktorý vzniká aj pri používaní poítaov a iných zariadení.
Zamestnanci a návštevníci pravidelne používajú aj toalety
a spoloné stravovacie priestory. Vlastne žijú v uzavretom
priestore až 12 hodín denne. Stála vzájomná blízkos je
semeniskom choroboplodných zárodkov.
Ak sa kancelárie dostatone asto neupratujú, môže ma
rma problém s vysokým potom práceneschopných
zamestnancov. V snahe zabráni takýmto scenárom a
poskytnú zamestnancom bezpené a zdravé pracovné
prostredie rmy využívajú služby upratovacích riem.
Bez ohadu na to, i má vaša rma vlastný upratovací
personál alebo využíva na upratovanie externú rmu,
mala by používa istiace prostriedky šetrné k životnému
prostrediu.
Používanie neekologických istiacich prostriedkov má
nepriaznivý úinok na životné prostredie a udské zdravie.
Produkciou nebezpených chemikálií s obsahom ropy
prispievame k znižovaniu zásob neobnovitených zdrojov
energie. Výrobky potom cez kanalizáciu zneisujú
zdroje pitnej vody. Používaním neekologických istiacich
prostriedkov zneisujeme aj ovzdušie v interiéri, o
vedie k zvýšenému výskytu zdravotných problémov, napr.
astmy.
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Najväší vplyv
majú chemikálie,
ktoré sú v nich
obsiahnuté.
Problémom
je však aj ich
balenie.

„Hoci sa výroba a používanie niektorých chemikálií prísne
reguluje, celosvetový predaj chemikálií od roku 1970
vzrástol takmer devänásobne.“ (Lewis Akenji: Latte
Chemoccino)
Výber vhodných istiacich prostriedkov je vemi dôležitý
z hadiska zdravotných rizík a rizík pre životné prostredie.
Nebezpeenstvo predstavujú hlavne chemikálie obsiahnuté
v týchto výrobkoch.
Malé kancelárie s malým potom zamestnancov môžu
používa jednoduché, domáce istiace prostriedky:
pridaním octu a sódy bikarbóny do teplej vody vytvoríte
univerzálne istidlo. Vo väších kanceláriách, kde sa
nedajú použi takéto istiace prostriedky, je ekologické
obstarávanie o to dôležitejšie.

Ekoznaky nám pomáhajú vybra si výrobky naozaj šetrné k životnému prostrediu. Je dôležité
vedie, že sa predáva vea výrobkov, ktoré sú nepravdivo propagované ako „zelené produkty“.
Preítajte si, o kupujete, a nedajte sa oklama nepravdivou reklamou. Tieto „falošné“ produkty
nie sú o ni lepšie než bežné prostriedky z produkcie konkurencie.

Negatívne dosahy na životné prostredie (v minulosti, dnes a v budúcnosti)
istiace prostriedky, ako aj istenie samotné, rôznymi spôsobmi vplývajú na životné prostredie.
Najväší vplyv majú chemikálie, ktoré sú v nich obsiahnuté. Problémom je však aj ich
balenie.
Chemikálie
Bežne sa používajú tisícky chemických látok. Hoci úinky mnohých sú známe, vea ich neprešlo
testom bezpenosti. Môžu zneisova potoky a rieky a môže im trva dlhý as, kým sa rozložia
na neškodné látky. Niektoré sa nerozložia vôbec a zostávajú v životnom prostredí. Toxické
chemické látky sa môžu dosta do potravinového reazca a nakoniec aj do udí, óry a fauny.
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Obaly
Vea výrobkov sa predávalo v aerosólových sprejoch, ktoré asto ako hnací plyn obsahovali
chloro uorouhovodíky (CFC). Aj ke ide o bezpené a chemicky neaktívne látky, poškodzujú
ozónovú vrstvu. Montrealský protokol stanovil cie zníženia používania CFC a väšina aerosólov
dnes používa ako hnací plyn látky, ktoré nepoškodzujú ozónovú vrstvu. Aerosólové spreje však
stále majú vysoký podiel obalových materiálov v porovnaní s obsahom a nedajú sa ahko
recyklova. Vea výrobkov sa predáva v plastových obaloch, ktoré sú ahké a trvácne a v
niektorých oblastiach sa aj recyklujú, ale vo všeobecnosti sa len vemi pomaly rozkladajú. asti
plastových fašiek sa vyrábajú z ropy a zložiek, ako sú ftaláty, ktoré znižujú krehkos materiálu
a bránia jeho rozbitiu alebo presakovaniu. Súasou obalov sú aj lepenkové škatule vyrobené
zo stromových vláken. Chemické látky sa v neposlednom rade vylievajú do umývadla alebo
vyparujú do ovzdušia, kde spôsobujú alšie environmentálne škody.
Množstvo odpadu je možné zníži kúpou znovu naplnitených iaš alebo koncentrátov.
alší vplyv na životné prostredie predstavuje odvoz a likvidácia približne 500 tisíc ton zariadení
a pomôcok, ktoré sa pri upratovaní používajú, napr. vysávaov, strojov na umývanie dlážok,
vedier, mopov, rohožiek a pod. Nielenže toto množstvo, ktoré zodpovedá približne 40 tisícom
plne naložených smetiarskych áut, koní na skládkach, ale nahradi ich si vyžaduje alšie
suroviny na výrobu plastových, kovových a iných komponentov, nehovoriac o energii a vode,
ktorá sa pri výrobe spotrebuje.
Poda Americkej agentúry na ochranu životného prostredia (EPA) môže by zneistenie
ovzdušia v interiéri až desakrát horšie ako zneistenie ovzdušia mimo domu. Vnútorné
ovzdušie zneisujú prchavé organické zlúeniny, ktoré sa obyajne nachádzajú v náteroch,
farbivách, fotograckých a tlaiarenských kvapalinách, nábytku, alúnení, istidlách,
dezinfekných prostriedkoch, osviežovaoch vzduchu, drevených obkladoch, insekticídoch,
palivách, roztokoch, krémoch a obleení donesenom z istiarne.
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Európska legislatíva a ciele
• Rozhodnutie Komisie 2005/344/ES, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá na udelenie
environmentálnej znaky EÚ univerzálnym istiacim prostriedkom a istiacim prostriedkom
pre hygienické zariadenia;
• Smernica 98/8/ES o umiestovaní biocídnych prípravkov na trh;
• Rozhodnutie Komisie 2003/200/ES, ktorým sa upravujú ekologické kritériá na udelenie
environmentálnej znaky EÚ pracím prostriedkom;
• Rozhodnutie Komisie 2005/342/ES, ktorým sa upravujú ekologické kritéria na udelenie
environmentálnej znaky EÚ prostriedkom na runé umývanie riadu;
• Rozhodnutie Komisie 2003/31/ES, ktorým sa predlžuje platnos ekologických kritérií na
udelenie environmentálnej znaky EÚ uritým výrobkom;
• Smernica o nebezpených látkach 67/548/EHS a 1999/45/ES;
• Smernica o uvádzaní na trh a používaní uritých nebezpených látok a prípravkov (76/769/
EHS);
• Nariadenie EK . 648/2004 o používaní fosfátov a iných zlúenín fosforu v pracích
prostriedkoch na domáce použitie;
• Nariadenie REACH (1907/2006) o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní
chemických látok, ktoré bolo prijaté v decembri 2006 a vstúpilo do platnosti 1. júna 2007
poskytuje nový regulaný rámec pre zber informácií o vlastnostiach chemických látok na
európskom trhu a pre budúce obmedzenie ich použitia.
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Certikácia a oznaovanie
•
•
•
•
•
•
•

Environmentálna znaka EÚ;
Modrý anjel (Blauer Angel);
Environmentálne vhodný výrobok (slovenská ekoznaka);
Severská labu;
NF Environment (francúzska ekoznaka);
Das Österreichische Umweltzeichen (rakúska ekoznaka);
znaka Design for the Environment (DfE).

Aktivity, nápady a tipy súvisiace s riadením
Praktické rady pre upratovanie šetrné k životnému prostrediu a uom:
• Minimalizujte škálu a množstvo výrobkov, ktoré v kancelárii používate.
• Minimalizujte používanie nebezpených látok a nahrate ich istiacimi prostriedkami
šetrnými k životnému prostrediu.
• Zabezpete, aby sa kyseliny, zásady, bielidlá, rozpúšadlá a fosfáty používali len sporadicky,
a aby tak nedochádzalo k nežiaducim reakciám.
• Zabezpete, aby upratovací personál mal primerané vedomosti o upratovacích metódach,
potenciálnych rizikách a environmentálnych aspektoch.
• Zabezpete správne nakladanie s istiacimi prostriedkami a ich obalmi, ako aj ich správnu
likvidáciu.
• Nakupujte vo vekom, napr. istiace prostriedky v koncentrovanej podobe a znovu
naplnitených obaloch, aby sa znížilo množstvo produkovaného odpadu.
• Po upratovaní v kancelárii poriadne vyvetrajte.
• Ak je to možné, monitorujte používanie istiacich prostriedkov.
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Slová ako „jed“,
„nebezpeenstvo“,
„výstraha“
a „obozretnos“
sa na ne dávajú na príkaz
príslušných
orgánov a
hlavne pre vašu
ochranu.

Pri výbere ekologického istiaceho prostriedku dávajte
pozor, i sp a nasledujúce kritériá (viac v príruke
Európskej komisie pre zelené verejné obstarávanie –
istiace prostriedky a služby):
• je bezpený;
• je biologicky odbúratený;
• obsahuje zložky, ktoré pochádzajú z obnovitených
zdrojov miesto ropy;
• je v obale, ktorý je recyklovatený a obsahuje minimum
materiálu;
• jeho použitie neškodí udskému zdraviu.
Zvote bezpené a biologicky odbúratené
náhrady
Výberom bezpených a biologicky odbúratených náhrad
pomáhate znižova riziká spojené s výrobou a robíte svoju
kanceláriu ekologickejšou.
Všímajte si „výstražné slová“ na štítkoch. Slová ako „jed“,
„nebezpeenstvo“, „výstraha“ a „obozretnos“ sa na ne
dávajú na príkaz príslušných orgánov a hlavne pre vašu
ochranu. V niektorých prípadoch sú tieto slová na štítku
ako upozornenie, aký vplyv môže ma výrobok na životné
prostredie.
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Bezpené
istiace
prostriedky
a metódy vám
šetria peniaze,
chránia vaše
zdravie
a znižujú
spotrebu
cenných
prírodných
zdrojov.

• „Jed“ a „nebezpeenstvo“ oznaujú výrobok, ktorý
predstavuje najvyššie riziko. Ide o vemi nebezpený
výrobok, pri ktorom požitie aj malého množstva – v
niektorých prípadoch len niekokých kvapiek – môže
spôsobi smr.
• „Výstraha“ znamená, že ide o pomerne nebezpený
výrobok, pri ktorom môže by aj požitie ajovej lyžiky
látky smrtiace.
• „Obozretnos“ oznauje výrobok, ktorý je menej
nebezpený a ktorý by spôsobil smr až po požití dvoch
polievkových lyžíc až dvoch šálok.
• Žieraviny môžu poškodi pokožku alebo sliznice.
• Silné senzibilátory môžu zhorši alergie.
Osvojte si základy bezpeného upratovania:
Použite, o máte bežne v kuchynskej linke
Bezpené istiace prostriedky a metódy vám šetria peniaze,
chránia vaše zdravie a znižujú spotrebu cenných zdrojov.
• Naute sa úplne od zaiatku, ako upratova.
• Domáce recepty môžu naozaj fungova, ak sa posnažíme
pochopi chemické procesy, ktoré v nich prebiehajú.
• Úinné prírodné istiace prostriedky sa dajú
vyrobi z látok, ktoré sa bežne nachádzajú v našich
domácnostiach, napr. z citrónovej šavy, obyajnej a
destilovanej vody, bóraxu, octu, soli, minerálneho oleja,
sódy bikarbóny, uhliitanu sodného (sódy na pranie),
mydla na rastlinnej báze a rastlín s vysokým obsahom
saponínu.
• Nepoužívajte ropné produkty a produkty z iných
neobnovitených zdrojov.
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Aktivity, nápady a tipy súvisiace
s prevádzkou

Používaním
takýchto
upratovacích
strojov je možné
zníži
spotrebu vody
až o 70 %.

Stále viac riem a organizácií sa snaží chráni životné
prostredie prijímaním trvale udržatených obchodných
praktík. Najviac sa propagujú praktiky, ktoré asto
zah ajú úpravy dizajnu a stavby, tie si však vyžadujú
výrazné kapitálové výdavky. Neraz sa však prehliada
dosah upratovania a používaných istiacich prostriedkov
na životné prostredie a udské zdravie. Aby bola prevádzka
kancelárie trvalo udržatená, nie sú potrebné obrovské
kapitálové výdavky. Vlastne ide o investíciu s vysokou
mierou návratnosti. V oblasti upratovania existuje celý rad
prístupných možností.
Kancelárie sa upratujú dvoma spôsobmi: „samoupratovaním“
a dodávaním upratovacích služieb externou rmou.
„Samoupratovanie“
Pri zlepšovaní upratovacích praktík smerom k väšej
ekologickosti je potrebné zobra do úvahy mnoho
faktorov. Dnes máme k dispozícii širokú škálu upratovacích
strojov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Kancelárie
si môžu zakúpi automatizované upratovacie stroje, pri
ktorých nedochádza k rozliatiu istiacich prostriedkov ani
k ich prehnanej spotrebe. Napríklad stroje na umývanie
podláh, ktoré sú založené na technológiách FaST a
ECH20, dosahujú vynikajúce výsledky používaním vody
s elektrickým nábojom bez chemikálií, nezanechávajú
na dlážke žiadne stopy po chemických látkach, ani po
nich nezostáva chemický odpad. Používaním takýchto
upratovacích strojov je možné zníži spotrebu vody až o
70 %. Jedna nádrž vody vydrží trikrát dlhšie a technológia
eliminuje aj potenciálne zdravotné problémy spojené s
používaním dráždivých chemikálií.
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Dodávanie služieb externou rmou
Pri subdodávkach upratovacích služieb sa uistite, že dodávate používa výrobky šetrné
k životnému prostrediu a dodržiava správne postupy (napr., že má vypracovaný systém
environmentálneho manažérstva).
To, akým spôsobom kupujeme výrobky, má významný dosah na životné prostredie. Mali by
sme bra zrete na vzdialenos od výrobcu ku koncovému spotrebiteovi a spôsob balenia.
V oblasti obalov sú tri dôležité otázky:
• množstvo materiálu použitého na balenie (nákup výrobkov vo vekom zníži množstvo
použitého obalového materiálu);
• typ použitého obalového materiálu (pred objednaním sa uistite, že sa obal recykluje alebo
dá recyklova);
• obal sa dá znova naplni.

Ukazovatele environmentálnej úinnosti
Množstvo neekologických istiacich prostriedkov, ktoré boli nahradené ekologickejšími
Množstvo obalov z istiacich prostriedkov použitých za rok
(sústrete sa na poklesy)
Množstvo ekologických istiacich prostriedkov v ronom obstarávaní
Bezpenostný list pre každý istiaci prostriedok
Ekoznaky na istiacich prostriedkoch

PARTNER
KAPITOLY:

Vyskúšajte ekologické čistiace
prostriedky Denk mit nature.
Aj keď za nás samé neupracú, sú šetrné
nielen k nášmu zdraviu, ale aj k prírode.

 www.dm-drogeriemarkt.sk
 www.facebook.com/dm.Slovensko
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Eco Friendly Hotel Dália
SK/25/003

Welcome to the only Eco-Hotel in Slovakia certified by EU
Eco friendly Hotel Dália is the first green hotel in eastern Slovakia and Košice, combining high quality services with a
resource-saving philosophy that starts with low-energy usage and carries through to locally sourced food. The hotel also
offers bike friendly services and discounts for green travelers. Ecological activities are focusing on accommodation and
event services, where the Green Meetings program was introduced to reduce the impact on the environment by using
energy saving equipment and recycled paper. The hotel offers organic bathroom cosmetics, it has implemented successful
water saving solutions, waste management program and installed solar panels. Eco friendly Hotel Dália is the only hotel in
Slovakia certified by the European Union Eco label programe.
For further information please contact us: 055 / 799 4321, hoteldalia@hoteldalia.sk , www.hoteldalia.sk
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