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1. Prečo prístup pomocou LCA? (I) 

• Pretože dopady výroby kameniva sa vyskytujú od kolísky až po 
bránu (from-cradle-to-gate), od ťažby surovín až po likvidáciu 
výrobkov. Všeobecne platí, že výrobky majú environmentálne 
vplyvy počas celej životnosti výrobku, t. j. použitie výrobku. 
Likvidácia a distribúcia. 

• Aká by mala byť hranica posudzovania systémom LCA?  
• Prístup LCA by mal vziať do úvahy všetky vstupy (suroviny a energie) 

a výstupy (emisie, vedľajšie produkty, odpady) v procese. 

• Aby bolo možné zvážiť aj vplyvy, ktoré nie sú priamo korelované s 
procesom, ohraničenie systému by malo byť čo najširšie (na základe 
dostupných údajov!) 
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1. Prečo prístup pomocou LCA? (II) 

• Prístupom LCA je vhodné integrovať  environmentálnu udrža-
teľnosť s ekonomickým rastom a blahobytom  a oddeliť poško-
dzovanie životného prostredia od hospodárskeho rastu podľa 
princípu menej znamená viac (stratégia EÚ pre trvalo udržateľnú 

spotrebu a výrobu) - http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm 

• Oddelenie znamená:  
pre každú jednotku  
ekonomickej aktivity,  
využívanie zdrojov a  
environmentálny  

    dopad je tiež  
    znížený. 

Hospodársky rast (HDP) 

 
Oddelenie využívania 

zdrojov od hospodárskeho 
rastu: “viac hodnoty za 

kilogram“ 
 

Lepšia eko-efektívnopsť: 
vyššia hodnota na 
jednotku dopadu 

Oddelenie environmentálneho 
dopadu od využitia zdrojov 

„menšie vplyvy na kilogram“ 
Environmentálny dopad 

(„indikátory“) 

Využívanie zdrojov (kg, 
km2, kW ...) 
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1. Prečo prístup pomocou LCA?  (III) 

• Ale musíme mať kvantitatívne nástroje merania, aby bolo 
možné zistiť, či sme oddelení alebo nie.  
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1. Prečo prístup pomocou LCA? (IV) 

Takže zásadnou otázkou je: Ako môžeme zaručiť udržateľnejšie 
postupy do budúcnosti?   

Posúdenie udržateľnosti metódou životného cyklu môže byť 
užitočné pre rôzne cieľové skupiny:  

• Zvýšiť rozhodovacie povedomie pre viac udržateľné fázy životného 
cyklu 

• Podporovať  zúčastnené strany hľadajúce prístupy, ktoré budú 
poskytovať ucelené posúdenia dopadov životného cyklu výrobkov na 
životné prostredie a spoločnosť   

• ponúknuť poradenstvo podnikom a ľuďom, ktorí sa snažia znížiť 
poškodzovanie životného prostredia a využívania prírodných zdrojov 
vo svojich výrobných postupoch a zvýšiť ekologické, ekonomické a 
sociálne prínosy pre spoločnosť a miestne komunity. 

 



2. LCT  LCA  LCM 

• Premýšľanie na životným cyklom (LCT, Life Cycle Thinking) je 
prístup zameraný na posúdenie environmentálnych záťaží 
dodávateľských reťazcov, využívania a riadenia ukončenia 
životnosti tovarov a služieb 

• Posudzovanie životného cyklu (LCA, Life Cycle Assessment ) je 
kodifikovaná kvantitatívna metodológia, ktorá sa zameriava na 
použitie LCT, posudzovanie environmentálnych aspektov 
súvisiacich s výrobkom počas jeho životného cyklu  

• Riadenie životného cyklu (LCM, Life Cycle Management ) je 
systém riadenia podniku na základe úvah o životnom cykle, 
ktorý má za cieľ minimalizovať ekologické záťaže v priebehu 
celého životného cyklu výrobku alebo služby. 
Obchodný sprievodca pre udržateľnosť - www.unep.org a http://lct.jrc.ec.europa.eu/glossary 
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3. Vývoj prístupov k „problematike životného prostredia“  

Udržateľný 
vývoj  

1960s 

1970s 

1980s 

1990s 

2000s 

“Čistenie” 

“Čistič” 

“Čistý” 

Udržateľná výroba a 
používanie 

Prevencia škôd 

Náprava škôd  

Zrodenie „problému  
životného prostredia“  



4. Posudzovanie životného cyklu (LCA)  (I) 

• LCA metodológia bola štandardizovaná v normách ISO 14 040 
a 14 044 

 

• LCA je metóda, pomocou ktorej je možné kvantifikovať 
spotrebu zdrojov, emisie a súvisiace otázky oblasti životného 
prostredia, zdravia a vyčerpania prírodných zdrojov, ktoré sú 
späté s hocakým konkrétnym tovarom alebo službou.  
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4. Posudzovanie životného cyklu (LCA) (II) 

 

http://www.lifecycleinitiative.org 

Ťažba surovín 

Návrh a výroba 

Balenie a distribúcia Využitie a 
udržiavanie 

Likvidácia 

Recyklácia materiálov a  
komponentov 

Opätovné 
použitie 

Prírodné 
zdroje 

Spaľovanie a 
skládkovanie 
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4. Posudzovanie životného cyklu (LCA) (III) 

 
• V roku 2003 Európska komisia dospela k názoru, že posudzo-

vanie životného cyklu poskytuje „najlepší rámec pre posúdenie 
možných vplyvov výrobkov na životné prostredie“, aký je v 
súčasnosti k dispozícii.  
(http://ec.europa.eu/environment/ipp/lca.htm) 
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4. Posudzovanie životného cyklu (LCA) (IV) 

 

Zemské zdroje, vzduch/voda/pôda emisie, produkcia odpadu 

Opätovné použitie Recyklácia 

Systémové hranice 

Druhé konzultácie so zainteresovanou verejnosťou, 1. apríl 2014, Hotel Tenis, Zvolen 
 



5. LCA: 4 kroky  

 V zmysle ISO 14040, LCA by malo byť vykonané v 4 krokoch: 

1. Cieľ a definícia rozsahu: definovať cieľ, rozsah pôsobnosti a 
funkčnú jednotku štúdie  

2. Zásoby, kde cieľom je poskytnúť podrobný opis vstupov 
surovín a palív do systému a výstupy pevných, kvapalných a 
plynných odpadov zo systému  

3. Posúdenie vplyvu, zamerané na pochopenie a hodnotenie 
veľkosti a významu možných environmentálnych dopadov 
tovarového systému  

4. Interpretácia a zlepšenie, v ktorom sú kombinované aj závery 
fázy inventarizácie aj posúdenia v súlade s definíciou cieľa a 
rozsahu tak, aby boli dosiahnuté závery a odporúčania. 

 

 
Druhé konzultácie so zainteresovanou verejnosťou, 1. apríl 2014, Hotel Tenis, Zvolen 

 



6. LCA: data need 

 • Potrebné údaje pre LCA sú všetok vstup (suroviny, energie atď.) a 
výstup (emisie, vedľajšie produkty, odpady atď.) z procesu. 

 
• Všetky emisie so vzťahom k životnému prostrediu a zdroje 

ťažené zo životného prostredia počas celého životného cyklu 
výrobku sú zoskupené do súpisu, ktorý je v podstate zoznamom 
elementárnych tokov.  
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7. Posúdenie dopadu životného cyklu 

 Prostredníctvom posúdenia dopadu 
prekladáme údaje do vplyvov na životné 
prostredie. Napr., systém znázornený naľavo 
môže generovať tieto vplyvy. 

 

 

Zdroje energie MJ LHV 

Skleníkové plyny kg CO2 eq. 

Acidifikácia kg SO2 eq. 

Eutrofizácia kg PO4
--- eq. 

Toxicita na ľudí Kg 1,4 DB eq. 

Indikátory brané do úvahy podľa CML 1992 
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8. Výhody prístupov podľa životného cyklu (I) 

 
• Prístup podľa životného cyklu môže pomôcť pri výbere a 

vyhnúť sa presúvaniu záťaží  

 

• Každý v celkovom reťazci životného cyklu výrobku má zod-
povednosť a svoju úlohu  

 

• Dopady všetkých stupňov životného cyklu treba uvažovať 
komplexne zo strany občanov, podnikov a vlád, keď rozhodujú 
o modeloch spotreby a výroby, politikách a stratégiách 
riadenia. 

 

 

http://www.lifecycleinitiative.org/starting-life-cycle-thinking/benefits/ 
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8. Výhody prístupov podľa životného cyklu (II) 

 

... pre priemysel 
 
• Prináša výrobu a vývoj procesu viac  
   udržateľným spôsobom, 

 
• Organizácia môže žať environmentálne benefity, 
   BOZP, riadenia rizík a kvality ako aj rozvoja a používania   
   čistejšieho procesu a voľby produktu. 

 
• Zlepšenie imidžu  

 

 http://www.lifecycleinitiative.org/starting-life-cycle-thinking/benefits/ 
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8. Výhody prístupov podľa životného cyklu (III) 

 
... pre vládne organizácie 
 
• Zabezpečenie a posilnenie odvetví prie- 
   myslu a služieb na regionálnych a globál- 
   nych trhoch  

 
• Záruka celkových environmentálnych prínosov pre spoločnosť 

(dané s hospodárskymi a sociálnymi aspektmi) 
 

• Demonštrácia globálnej zodpovednosti a riadenia 
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8. Výhody prístupov podľa životného cyklu (IV) 

 
...pre spotrebiteľov  
 
• Ponuka lepšej informácie pre obstarávanie,  

prepravné systémy energetických zdrojov  
   podľa volieb spotrebiteľov 
 
• Príležitosť na platformu pre dialóg mnohých zúčastnených strán 

a zapojenie verejnosti s priemyslom a vládnymi organizáciami 
vychádzajúc z miestnej agendy na národnej a medzinárodnej 
stratégii pre trvalo udržateľný rozvoj. 

http://www.lifecycleinitiative.org/starting-life-cycle-thinking/benefits/ 
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Východiská pre Slovensko (1) 

Východiská pre Slovensko: 
 

• Nevyhnutný je urýchlený začiatok tvorby príslušných 
environmentálnych noriem v Slovenskej republike;  

• Ako najvhodnejší – najrýchlejší a efektívny spôsob sa 
javí implementácia európskych noriem z oblasti 
environmentálneho posudzovania do systému STN; 

• Posudzovanie životného cyklu (LCA) pomocou 
mnohých, dnes vo svete využívaných metodík, 
umožní konečne kvantifikovať procesy v 
environmentálnom posudzovaní aj na Slovensku; 
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Východiská pre Slovensko (2) 

• Zapojenie takýchto normovaných metodík prispeje k 
objektívnemu posudzovaniu využívania prírodných 
zdrojov a prijateľnému plánovaniu využitia krajiny v 
Slovenskej republike; 

 

• Slovenská republika by týmto spôsobom zodpovedne 
pristúpila k Plánu pre Európu efektívne využívajúcu 
zdroje, strategickému dokumentu s cieľmi do roku 
2030 a 2050. 
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Európske normy pre LCA 

ISO 14040:2006 
Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and 
framework 
 
ISO 14044:2006 
Environmental management -- Life cycle assessment -- Requirements 
and guidelines 
 
ISO 14045:2012 
Environmental management -- Eco-efficiency assessment of product 
systems -- Principles, requirements and guidelines 
 
ISO/TR 14047:2012 
Environmental management -- Life cycle assessment -- Illustrative 
examples on how to apply ISO 14044 to impact assessment situations 
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Ďakujem za pozornosť! 
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