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Európsky ekologický dohovor    Europen Green Deal 

 
Stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete do roku 2050 je najväčšou výzvou 

 a príležitosťou našich čias  
 

 
Politiky Európskej únie  pre zmenu klímy 

 
 zvýšené používanie obnoviteľnej energie (veterná, slnečná, biomasa) a kombinované zariadenia na výrobu 

tepla a energie, 
 zlepšenia v oblasti energetickej účinnosti, napríklad v budovách, priemysle, domácich spotrebičoch, 
 zníženie emisií oxidu uhličitého z nových osobných automobilov, 
 opatrenia na zmiernenie následkov vo výrobnom odvetví, 
 opatrenia na zníženie emisií zo skládok odpadu 
 cirkulárna ekonomika  - využitie odpadu ako  zdroja suroviny 
 boj so suchom, obnoviť schopnosť krajiny zadržiavať vodu a opätovne ju postupne výparné vyparovať 
 obnova biodiverzity krajiny ako trvalo udržateľného nástroja CCU a CCS 
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Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030  

s výhľadom do roku 2050  
nízkouhlíková neutralita do roku 2050 

 

Záväzné ciele EÚ a SR pre rok 2030   EÚ   SR 2030  SR 2050 

Emisie skleníkových plynov ( k r. 1990)   - 40%  - 40 %  - 80%-85% 

z toho emisie v sektore ETS ( k r. 2005)   - 43%  - 43 %  - 86% 

z toho emisie v sektore non ETS ( k  r. 2005)  - 30%  - 12 %(-20%) -53%-56% 

Podiel obnoviteľných zdrojov energie ( OZE) 32 %   18,91 % 

Energetická efektívnosť      32,5%   28,36 % 
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Parížska dohoda - rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy 

Parížska dohoda o zmene klímy je prvou všeobecnou , právne záväznou celosvetovou dohodou v tejto oblasti. Bola podpísaná 

22.príla 2016 a Európska únia je ratifikovala 5.októbra 2016 Touto dohodou sa vodcovia krajín z celého sveta zaviazali udržať 

zvyšovanie teploty " výrazne pod dvomi stupňami Celzia a čo najviac sa priblížiť hodnote 1,5 stupňa" v porovnaní s teplotou v 

období pred industrializáciou, respektíve pred obdobím 1850- 1900. 

Európska zelená dohoda   - European Green Deal 

Európska komisia 11.12.2019  prijala   Európsky ekologický dohovor . Stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete 
do roku 2050 je najväčšou výzvou a príležitosťou našich čias.  V záujme dosiahnutia tejto méty Európska komisia predložila  
európsku zelené dohodu , najambicióznejší balík opatrení, ktoré by mali umožniť európskym občanom a podnikom mať úžitok z 
trvalej ekologickej transformácie. Uvedené opatrenia spolu s pôvodným plánom kľúčových politík sa týka celej škály problematík - 
od ambiciózneho znižovania emisií, cez investovanie do špičkového výskumu a inovácií až po ochranu prírodného prostredia v 
Európe. 
 

Nízkouhlíková stratégia SR  do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 

Vláda schválila nízkouhlíkovú stratégiu  05.03.2020. Náklady na rapídne znižovanie emisií skleníkových plynov si vyžiadajú 1,8 % HDP 

ročne do roku 2040. Slovensko by malo v roku 2050 vypustiť do ovzdušia len toľko emisií skleníkových plynov, koľko dokáže 

zachytiť. Dosiahnutie uhlíkovej neutrality sa nezaobíde bez modernizácie priemyslu, ekologizácie dopravy, podpory biohospodárstva 

či ďalšieho zalesňovania.  
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Dekarbonizácia  na báze cirkulárnej ekonomiky,  
 ako k tomu môže prispieť automobilov priemysel 

pozitívne prínosy                                   negatívne sprievodné vplyvy 
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Automobilový priemysel v SR  
Podiel  automotive priemyslu na HDP SR tvorí 13 %, Slovensko eviduje 198  vyrobených vozidiel na tisíc obyvateľov, podiel na 
exporte Slovenska činí 35 % a viac ako 154 tisíc ľudí pracuje v tomto odvetví. 

 
Zastavaná plocha 

Zastavaná plocha automobiliek a ich dodávateľov ( haly, plochy, parkoviská )  je podľa  odhadu viac ako 1 000 ha. V rámci výstavby 
priemyselných parkov, stavieb pre obchodné reťazce, občianskej a bytovej výstavby, výstavby cestnej infraštruktúry dochádza 
k presunu pôdy medzi jednotlivými kategóriami pôdneho fondu. V sledovanom období od roku 1996  počet obyvateľov SR vzrástol 
o 1,19 %, rozloha zastavaných plôch až o 20,83 %. V súčasnom trende prichádza Slovensko každý jeden deň o približne 10 ha 
poľnohospodárskej pôdy . (2018  -  celková výmera SR  4 903 407 ha , z toho zastavaná plocha 237 889 ha) 

 

Výroba osobných automobilov -  technologické odpady 
Od roku 2000  do roku 2019 bolo   vyrobených takmer  13 000 000 osobných automobilov . Pri ich produkcii sa vyprodukovalo viac 
ako 32 500  t ch odpadov zo syntetických technických textílií .   

Prvých takmer 2  000 t našlo svoje zhodnotenie  cez technológiu STERED. ( 2013-2019) 

 
Osobné autá v SR 

Počet  OA k začiatku roka 2020   je   takmer   400ks/1 000 obyvateľov  , celkom viac ako    2 . 100 000 ks  
 V roku 2000 to bolo  235   ks / 1 000 obyvateľov.   ( nárast o 165 ks / 1000 obyvateľov  , + 850 000 ks) 
Ročne je vyradené z evidencie   takmer 60 tis. vozidiel po skončení životnosti ( ELV).  
 

Parkovacie plochy 
Potreba parkovacích miest v súčasnosti je takmer  31 500 000  m2   ( nárast potreby parkovacej plochy + 12 750 000 m2 ) 
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Výzva  

 obnova biodiverzity územia za zastavané plochy 

 zníženie spotreby energií najmä z dôvodu prehrievania vnútorných priestorov 

 zadržanie  zrážkovej vody v krajine , odstránenie tepelných ostrovov 

 využitie odpadov  ako zdroja hodnotnej druhotnej suroviny 

 cesta cez premenu odpadu   na    S T E R E D 

Vstupná surovina - technologický odpad z prvovýroby          Vlastnosti technických textílií  v auto priemysle 
a vyseparovaný odpad ELV                       

 

 

 

 

 

1 auto obsahuje 23 kg textilných dielov  ( bude až 35 kg  Dlhá životnosť, výrobné fyzikálne, mechanické a chemické 
Pri výrobe 1 automobilu vznikne 2-3 kg nového odpadu            vlastnosti, neškodný k životnému prostrediu a  ľudskému 
                                                                                   organizmu, opätovná  recyklovateľnosť,                                             
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Unikátna technológia STERED®   

spracovania zmiešaných odpadov technických textílií z automobilového priemyslu 
 

    Textílie v automobilovom priemysle    -  tvoria až 22% zo všetkých druhov technických textílií, automobilový priemysel je ich   
                                                                             najväčším spotrebiteľom zo všetkých   odvetví priemyslu.  
       -  použité v konštrukcii automobilu sú charakterizované ako ťažko rozvlákniteľné,  
          kombinované materiály, pre ďalšie textilné   spracovanie nepoužiteľné 
                                                       -  bežne dostupné textilné technológie odpad z tohto materiálu nedokážu prepracovať 

 
Technológia  STERED ® mechanického spracovania zmiešaných odpadov  zo syntetických technických textílií  z automobilového 
priemyslu je prvá svojho druhu nielen v rámci EÚ. Nie sú známe iné technologické postupy, ktoré by uvedené materiály 
zhodnocovali v takom stupni, ako táto linka.  

Produkt STERED a spôsob jeho výroby je  patentovo chránený. 
 

Energetická náročnosť spracovania textílií z automobilového sektoru na výrobky STERED  je 1 kg STERED ≤ 1 kWh 

KLS STERED® Krajné 
  ( kapacita zhodnocovania 3 zmeny 250 000 m2 dosiek STERED ID) 

 =  
technologický odpad z výroby 1 000 000 nových OA a/alebo vyseparované textilné diely zo spracovania 100 000 ks ELV 

a/alebo 1 500 000 m2 záťažové syntetické koberce. 
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Overená kvalita materiálov z automobilového priemysle  
pre novú kvalitu životného prostredia 

Znižovanie hlukovej záťaže vo výrobných priestoroch 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protihlukové steny pre technologické zariadenia 
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Protihlukové opatrenia pre cestnú a železničnú infraštruktúru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                

                

 

Medzikoľajové absorbéry hluku BRENS STERED s funkciou retencie vody 
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Klimatické, energeticky aktívne plochy STERED® na báze cirkulárnej ekonomiky 

úplne nové aplikácie, ktoré vznikli práve vďaka vlastnostiam výrobku STERED® 
 

 

 Klimatické plochy  sa vyznačujú opakovanou schopnosťou zadržiavania vody a umožnenia jej spätného odparovania do 
prostredia. ( vodozádržná a vodovýparná funkcia) 
 

 Energeticky aktívne sa stávajú tým, že na odparenie vody je spotrebovávaná energia z okolia. 1 m3 vody na svoje odparenie 
spotrebuje z okolitého priestoru až 650 kWh energie. 
 

 Túto službu pritom môže s výhodou plniť nielen zadržaná zrážková voda ale aj sivá voda ( prečistená voda z ČOV, studne na 
pozemkoch s vysokým stavom spodnej vody, odtekajúca technologická voda) .  
 

 Takéto plochy potom fungujú ako aktívne spotrebiče energie , ochladzujú okolité ovzdušie, zvyšujú vlhkosť vzduchu a znižujú jeho 
prašnosť , znižujú prestup tepla cez strešný a obvodový plášť a tým znižujú potrebu chladenia v budovách, resp. znižujú náklady 
na výrobu chladu z chladnejšieho vzduchu.  
 

 Schopnosť opakovanej vodozádržnosti a vodovýparnosti je daná vlastnosťou materiálu STERED®. Štruktúra syntetického 
materiálu v chumáči má schopnosť nielen vodu zadržať, ale nízkym difúznym odporom materiálu zabezpečiť jeho vzlínanie pre 
postupné odparovanie.  
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Klimatické, energeticky aktívne aplikácie 
 

Chodníky       Parkoviská     retenčné valy 

           
 

 

 

 

električkové trate                    vegetačné strechy         vegetačné strechy 
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ĽEVS STERED ako trvalo udržateľná aplikácia CCUS 4v1 
cirkulárna ekonomika / ccus / vodozádržnosť v krajine / biodiverzita 

 

 

Izolačné fyzikálne vlastnosti dosky STERED                  HRÚBKA =  50mm  

 

ZIMA TEPELNÝ ODPOR V SUCHOM STAVE        R = 1,08 K m2/W  
TEPELNÁ VODIVOSŤ V SUCHOM STAVE        λ = 0,046  
LETO TEPELNÝ ODPOR V MOKROM STAVE        R = 0,352 K m2/W  
TEPELNÁ VODIVOSŤ V MOKROM STAVE       λ = 0,142  
 
!!! V ZIMNOM OBDOBÍ JE MOŽNÉ POČÍTAŤ S DOSKOU STERED AKO S IZOLÁCIOU V RÁMCI 
TEPELNÉHO VÝPOČTU STRECHY – NIE JE SPUSTENÁ KVAP. ZÁVLAHA !!!  
– PRÍNOS FINANČNEJ ÚSPORY NA HRÚBKE PRIMÁRNEJ IZOLÁCIE !!! 
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Ľahká extenzívna vegetačná strecha STERED® 
 Nízke plošné zaťaženie v nasýtenom stave  

  krátkodobé    82 ~ 112 kg/m2  

  dlhodobé    67 ~ 97 kg/m2  

 Celková výška vrstvy  84 ~ 114mm  
 Jednoduchá inštalácia a kotvenie na všetky typy povrchov striech a sklonov (fólia, asfalt, plech, 

výmena škridle za zelenú strechu...)  
 Vodozádržnosť v skladbe ( pri hrúbke dosky STERED 50 mm)  

  prívalový dážď   17,5 ~ 19,5 l /m2 už po 5 min.  
  dlhodobá 41 l /m2 najneskôr do 10 min.  
  krátkodobá maximálna 56 l /m2 spomaľuje odtok aj opakovaného prívalového dažďa - zdržanie   
  odtoku o 5-10 min.  
 Odparovanie zo zelenej plochy s použitím dosky STERED je 1,5 ~ 4,5 l / m2 / 1 deň  
 Skladbu je možné využiť i na osadenie:  

  intenzívne trávniky (terasy nákupných centier, obytných domov, premena pevných betónových   
  (asfaltových) plôch na námestiach, a pod.  
  vegetačné steny a múry  
         strechy na prístreškoch MHD, prímestskej dopravy ...  
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Energetické benefity z pohľadu chladenia 
 

 Na vyparenie 1 m3 sa spotrebuje energia v ekvivalente cca 650 kWh  
 
 Teplota nad zelenou strechou je o cca 30°C nižšia ako nad klasickou skladbou.  

  Preto zelená strecha bráni vytváraniu tepelných ostrovov a akumulácii tepla v ploche.  
 
 Z vegetačnej strechy s pridaným rozvodom kvapkovej závlahy sa stáva výrazný adiabatický 

chladič, ktorý využíva energetický potenciál vyparovanej vody na ochladzovanie vnútorných a 
vonkajších priestorov.  

 
 Výpočet pre JLR v Nitre preukázal úsporu na chladení na úrovni 43,35% pri hrúbke primárnej 

tepelnej izolácie 300mm - Systém s kvapkovou závlahou.  
 
 Vlastné merania na bunkách ALGECO s hrúbkou izolácie 70mm preukázali úsporu na chladení na 

úrovni 55,7% - Systém s kvapkovou závlahou.  
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Ekonomické benefity a adaptačné opatrenia na zmiernenie nepriaznivých 
dopadov zmien klímy 

o Zadržanie zrážkových vôd a prívalových dažďov  
 Zníženie poplatkov za odvod zrážkových vôd  
 Zníženie kapacity retenčných nádrží  
 
o Inštalácia vegetačnej strechy na strešnom plášti znižuje tepelné napätie na strešnom plášti  

  Predĺženie životnosti strešného plášťa až 2 ~ 3 násobne – úspory budúcich opráv  
 

o Zadržanie vody za účelom jej odparovania  
  Až 50% úspory na chladení budov - A - prestupom tepla  
         - B - účinnosťou klimatizácií, vetracích jednotiek  
  Nasávanie chladnejšieho vzduchu zvyšuje účinnosť vonkajších klimatizačných jednotiek  
 

o Zavlažovaná strecha zvyšuje účinnosť fotovoltických panelov 
 

o Vegetačná strecha pohlcuje CO2 1m2 pohltí 5kg CO2 za 1 rok 
 

o  Úspora emisií CO2 - nižšia spotreba energie, strecha ako pri CCS     – priaznivá bilancia, úspora 
poplatkov za emisie 
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Celospoločenské environmentálne prínosy 

 

 Nová vegetačná plocha  - obnova biodiverzity na zastavanom území 
 Zeleň v mestách  
 Obnova biodiverzity v zastavanom území - Projekt pre „mestské včely“  
 Zníženie prehrievania v intraviláne ako celku  
 Upravuje vlhkosť a redukuje prašnosť v okolí objektu  
 Pohlcuje CO2  

 Pozitívny estetický vplyv  
 

 Až 80% skladby strechy je z recyklovaných materiálov, prevažne z automobilového priemyslu, 
ktoré sú po skončení životnosti opätovne recyklovateľné  
 
 Znižovanie rizík a dôsledkov spojených s prívalovými dažďami  

 Zadržanie vody a spomalenie odtoku  
 Odpar vody v mieste spadu – obnova malého vodného kolobehu  
 Ochrana dažďovej kanalizácie  
         Znižovanie rizika záplav a krízových situácií z nich vyplývajúcich 
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Slovensko má čo ponúknuť  pre EGB , Pre Parížsku dohodu, dekarbonizáciu 
Vývoz technológie , k- h   na spracovanie odpadov  technických textílií z automobilovej výroby 

 

Nákupy  a teda produkcia áut bude i v najbližších rokoch stúpať. Do roku 2025  sa odhaduje globálny rast výroby  s terajších 96 

miliónov áut ročne až na 110 miliónov , z toho Európa 21,7 miliónov , ostatný svet 88,3 miliónov . Obrovský nárast výroby nastane v  

Potenciál  dopytu po technológia na spracovanie  ( podľa údajov k roku 2016) 

Svetová produkcia podľa krajín   2016      % (2016) Technológia KLS STERED 
 1. Čína        24 420 744   33,9%   23 
2. Japonsko          7 873 886   10,9%     7 
3. Nemecko         5 746 808     8,0%     5 
4. USA          3 934 357     5,5%     3 
5. Južná Kórea         3 859 991     5,4%     3 
6. India          3 677 605     5,1%     3 
7. Španielsko         2 354 117     3,3%     2 
8. Mexiko             1 993 168              2,8%     1 
9. Brazília          1 778 464               2,5%     1 
10. Veľká Británia        1 722 698     2,4%     1 
      Slovensko             1 040 000    1,4%     1 
     Česká republika            1 344 182     1,9%     1 
zvyšok sveta                     12 359 415   17,1%   11 
spolu všetky krajiny     72 105 435      62 
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Zhodnotený odpad  z automobilového priemyslu a jeho potenciál pre cieľa uhlíkovej neutrality  

Európy , sveta 
 
           Europe   World 
nové automobily     ( ročne)   ks mil.   21    96 
odpad z výroby  ( 2,5 kg/ks)    t    52 500   240 000  
klimatické strechy    ( 10 kg/m2)   m2    5 250 000   24 000 000 
 
CO2 CCUS      (  5kg CO2 /m2) t    26 250   120 000 
CO2 ochladzovanie  ( 55kg CO2 /m2)  t    288 750   1 320 000 
CO2  budova chladenie   (15kg CO2 /m2) t    78 750   360 000 
CO2 budova kúrenie (   8kg CO2 /m2) t    42 000   192 000 
spolu  redukcia CO2  z odpadu nové OA t    435 750   1 992 000 
 
           Europe   World 
ELV potenciál      ( sumár)   ks mil.   250    1 000 000 
odpad z výroby     ( 25 kg/ks)    t    6 250 000   25 000 000 
klimatické strechy     ( 10 kg/m2)   m2    625 000 000          2 500 000 000 
 
           Europe   World 
Cintoríny áut odhad ( sumár)   ks mil.   10    25 
odpad z výroby     ( 25 kg/ks)    t    25 000   62 500  
klimatické strechy     ( 10 kg/m2)   m2    2 500 000   6 250 000 
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OVERENÁ KVALITA MATERIÁLOV 
Z AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU 

PRISPIEVA 
PRE NOVÚ KVALITU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

V NAŠICH MESTÁCH A OBCIACH 
 
 

Ďakujeme za pozornosť ! 
 

Ing. Juraj Plesník , www.stered.sk , info@stered.sk 
Ing. Pavel Schudich, www.mdmslovakia.com, schudich@mdm.sk , mdm@mdm.sk 

Ing.Mgr.Ing. Filip Urban , www.avbaz.sk, filip.urban@avbaz.sk 
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