




ODBORNÉ SKUPINY

• Energetika

• Meranie emisií a imisií

• Priemysel a odpady

• Vysoké školy

„Keby ASPEK nebol, bolo by ho treba zriadiť.“
Ing. Viera Fecková, PhD. 

Slovenské centrum čistejšej produkcie 









SAOH - Slovenská 
asociácia obehového 
hospodárstva j.s.a.

• Dcérska divízia ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na 
Slovensku úmyselne založená ako j.s.a. pre možnosť 
riadeného, transparentného a demokratickým rozhodovaním 
riadeného združovania v budúcnosti

• Transformácia lineárneho na obehové hospodárstvo, čomu sa 
prispôsobia aj aktivity ASPEK a OS ODPADY

• Spájanie subjektov obehového hospodárstva a subjektov 
odpadového hospodárstva, chápajúcich potrebu prechodu 
myslenia z odpadov na cirkuláciu surovín, pod jednu strešnú 
organizáciu

• Zapájanie subjektov energetického zhodnocovania odpadov

• Postupná integrácia profesijných združení pre odpady, obaly a 
obehové hospodárstvo do silného subjektu

• Cezhraničná spolupráca s ČAObH – Česká asociácia obehového 
hospodárstva



Cieľom je presadzovať 
princípy obehového 
hospodárstva.

Združenie občanov a korporácií, ktoré spája záujem
o šetrenie primárnych zdrojov, znižovanie nákladov
v priemyselných podnikoch a znižovanie negatívnych
dopadov na životné prostredie prostredníctvom
znižovania množstva odpadu.

Jedným z najaktuálnejších programov asociácie je
propagácia a presadenie do praxe chemickej
recyklácie ako jednej z možností riešenia energetickej
a surovinovej krízy a recyklácie kompozitných
materiálov.



Prví ambasádori SAOH – Slovenskej asociácie obehového hospodárstva 

Ambasádorské aktivity 
vykonáva CHYTRÝ 

MACKO prostredníctvom 
svojho  hovorcu a párty 

manažéra Ing. Juraja 
Janecha z firmy

Konzultácie, poradenstvo 
a štúdie realizovateľnosti  
pri plánovaní a zavádzaní 

prechodu z lineárneho  
na obehové hospodárstvo
pod líderstvom Ing. Petra 

Plekanca

Technické riešenia pre 
prechod z lineárneho     

na obehové hospodárstvo
s kreativitou a 

skúsenosťami Ing. Petra 
Benka

Zásady obehového 
hospodárstva 

uplatňované princípmi  
rozšírenej zodpovednosti 
výrobcov reprezentované 

RNDr. Michalom 
Sebíňom, PhD. 



ROZŠIROVANIE ČLENSKEJ ZÁKLADNE



KONTAKT:

• www.aspek.sk

• backoffice@aspek.sk

• plekanec@aspek.sk

• ebae@aspek.sk

• www.saoh.sk

• office@saoh.sk

http://www.aspek.sk/
mailto:backoffice@aspek.sk
mailto:plekanec@aspek.sk
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http://www.saoh.sk/
mailto:office@saoh.sk
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