Obehová ekonomika a inovácie vo vývoji
Seminár a workshop pre manažérov životného prostredia, produktových dizajnérov či manažérov odpadového
hospodárstva
Dátum: 29. október 2015 (štvrtok)
Čas: 09:00 – 14:30 h
Miesto: Austria Trend Hotel, Bratislava
Formát: panelová diskusia a pracovný workshop
Výstup: Odporúčania členov BLF
Vyrobiť, spotrebovať a zlikvidovať – to je základ súčasnej ekonomickej stratégie väčšiny firiem a spoločností na
svete. Dá sa to však aj inak. Napríklad švédsky odevný gigant H&M začal vyrábať nové oblečenie zo starého,
ktoré vyzbieral od svojich zákazníkov. Redukuje tým nielen množstvo odpadu, ale využíva tiež lepšie pôvodné
zdroje, čím znižuje dopad produkcie a spotreby na životné prostredie. Šetrný prístup k ekológii a recyklácia
výrobných zdrojov je pritom podstatou obehovej ekonomiky, ktorá sa v priemysle začína čoraz viac etablovať.
„Stále viac sektorov preberá zodpovednosť za svoje produkty a spôsoby, akým sa vyrábajú. Ak sú firmy múdre,
budú tento trend nasledovať. Zabezpečia si tým podiel na trhu a jedinečnú pozíciu v porovnaní s konkurenciou.
Ak tak neurobia, o 5 až 10 rokov nebudú mať žiadny biznis,“ tvrdí Holanďan Roy Vercoulen, európsky riaditeľ
Cradle to Cradle Product Innovation Institute. Výrazné ambície má v tomto smere Holandsko, ktoré sa chce stať
epicentrom obehovej ekonomiky.
Príďte a inšpirujte sa príkladmi slovenských i zahraničných firiem, ktoré neplytvajú zdrojmi a hľadajú ich aj na
netradičných miestach.

PROGRAM
Aktivita

Čas

Prezentujúci

Seminár (simultánne tlmočenie z/do angličtiny)
Registrácia účastníkov

8:30 – 9:00

Otvorenie

9:00 - 9:05

Video: Re-thinking Progress: The Circular
Economy

Privítanie

09:05 - 9:15

Richard van Rijssen, veľvyslanec Holandského
kráľovstva v SR

Úvodné čísla a fakty

9:15 – 9:25

Peter Robl, Knauf Insulation

Business Leaders Forum je združením firiem, ktoré sa zaviazali byť lídrami
v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania a inšpirovať k zodpovednému podnikaniu aj ostatné subjekty s víziou
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Obehová ekonomika udáva firmám nový smer. Ako to
funguje v zahraničí?

9:25 - 10:25

Diana den Held, Strategist and Lecturer C2C &
CE, Erasmus University in Rotterdam
Academic Chair ‘Cradle to Cradle for Innovation
and Quality’

Prestávka na dobrú kávu

10:25 - 10:40

Obehová ekonomika na slovenský spôsob

10:40 – 11:40

Životný cyklus výrobkov
1. Kristína Lulkovičová,
DI/DCPT/UTC/EEI
PSA Peugeot Citroën Slovakia
Súď produkt podľa obalu
2. Michal Pintér, Director,
Governmental and EU Affairs, U.S.
Steel Košice - oceľ ako obalový
materiál
Odpad ako zdroj
3. Juraj Plesník, konateľ spoločnosti PR
Krajné, s.r.o /Stered - zhodnotenie
textilného odpadu zo starých
automobilov
4. Ján Plesník, člen, Národná recyklačná
agentúra Slovensko – využitie
zhodnotených materiálov
v stavebníctve
5. Erika Turček Pfundtnerová, CSR,
Kaufland Slovenská republika, v.o.s. –
Zelený Kaufland - kúrenie odpadovým
teplom a zber plechoviek
6. Milan Kňážek, Vetropack Nemšová –
recyklácia skla

Otázky a odpovede

11:40 - 12:10

Všetci – facilitácia Peter Robl, Knauf Insulation

Obed

12:10 – 13:00

Workshop (v angličite bez tlmočenia)

13:00 – 14:30

Diana den Held, Strategist and Lecturer C2C &
CE, Erasmus University in Rotterdam

Diana den Held je strategička s 18-ročnou odbornou praxou
v oblasti ovplyvňovania a zmeny správania firiem. Od roku
2008 sa venuje najmä uplatňovaniu princípov Cradle to
Cradle® v praxi. Pracuje ako strategická poradkyňa pre a.o.
prof. dr. Michaela Braungarta na Erasmus univerzite v
Rotterdame, ako aj spoločnosti Braungart Consulting.
Zapojila so do viacerých projektov firiem a vlád, ktoré
zavádzali princípy Cradle to Cradle (obehovej ekonomiky).
Okrem toho prednáša a vedie workshopy. V máji 2011 vyšla
jej kniha “Cradle to Cradle Practice in Education”. Jej ďalšou,
už šiestou knihou, bude “C2C innovation case book”.
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