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Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
zapojenie hlavného mesta SR Bratislavy do projektu s názvom „ECOProfit Bratislava – 
Zavádzanie Programu čistejšej produkcie v širšom okolí Bratislavy podľa vzoru 
„Ökobusinessplan Wien“ na podporu trvalo udržateľného rozvoja prihraničného regiónu 
Rakúsko-Slovensko. Pre mesto Bratislava vychádza rozpočet 23.579 EUR, to znamená 1.179 
EUR spolufinancovanie z vlastných zdrojov (5%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

k návrhu zapojenia mesta Bratislavy do projektu s názvom EKOprofit Bratislava – 
Zavádzanie Programu čistejšej produkcie v širšom okolí Bratislavy Podľa vzoru 
„Ökobusinessplan Wien“ na podporu trvalo udržateľného rozvoja prihraničného 
regiónu Rakúsko-Slovensko 
 
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 - 2013 sa vo 
všeobecnosti zameriava na ďalší rozvoj pohraničnej oblasti a posilnenie väzieb medzi 
slovenskými a rakúskymi partnermi. Program zároveň účinne reaguje na ciele stanovené na 
úrovni Európskej únie (lisabonské a göteborské ciele) a na existujúce národné/regionálne 
stratégie. 
 
Východiská projektu 
Región Bratislavy je domovom cca. 25% spoločností so sídlom na Slovensku, čo zodpovedá 
viac ako 28.000 firmám v bezprostrednom pohraničí s Rakúskom. Takmer tretina všetkých 
podnikov sa zaraďuje k obchodu, stavebníctvo je s 29% podielom druhé najväčšie odvetvie a 
na treťom mieste nasleduje pre región veľmi významná výroba (10%) - najmä v chemickom 
priemysle, strojárstve a v potravinárskom priemysle. 
K dnešnému dňu neexistuje v Bratislavskom kraji program, ktorý by motivoval podniky k 
vedeniu a prípadnej podpore identifikácie, hodnotenia a realizácie ekonomicky zmysluplných 
opatrení v oblasti trvalo udržateľného riadenia zdrojov. Navrhovaným projektom ECOProfit 
Bratislava by mal byť v Bratislavskom kraji realizovaný Modul Ökoprofit z programu 
ÖKOBUSINESPLAN Wien, ktorý pod týmto názvom už roky funguje úspešne vo Viedni. 
 
Ciele projektu 
1. Podpora hospodárskeho rastu v Regióne prostredníctvom implementácie úspešného modelu 
"ÖKOPROFIT" v Bratislavskom kraji 
 2. Transfer Know-how v oblasti Riadenia zdrojov a Administrácie programu, z Viedne do 
Bratislavy 
 3. Budovanie povedomia ("udržateľné podnikanie = ziskové podnikanie"), pre osoby s 
rozhodovacou právomocou v oblasti priemyslu, obchodu a verejnej správy 
 4. Prehlbovanie existujúcich partnerstiev, ako aj vytváranie nových sietí kontaktov na 
riadiacej a prevádzkovej úrovni 
 5. Rozvoj cezhraničného trhu poradenstva v oblasti životného prostredia a riadenia zdrojov 
(prostredníctvom školení miestnych ekologických poradcov) 
 6. Podpora rozvoja priestoru CENTROPE 
 
Z toho úlohy mesta Bratislava, v projekte: 
1. Príprava projektu, 
2. Projektový manažment, 
3. PR a diseminácia, 
4. Implementácia Modulu Ökoprofit environmentálneho programu ÖKOBUSINESPLAN 
Wien,  zaškolenie zamestnanca mesta Bratislava na magistráte vo Viedni a následné školenie 
bratislavských podnikov (50) v oblasti enviro-manažmentu, 
5. Rozvoj cezhraničného trhu poradenstva v oblasti životného prostredia a riadenia zdrojov 
(prostredníctvom školení miestnych ekologických poradcov), 
6. Vytvorenie spoločnej stratégie na podporu EKO biznis schémy.  
 
Prínos pre mesto: 



 
Cieľ projektu je v súlade so záujmami mesta Bratislava, prispieť k zvýšeniu 
konkurencieschopnosti lokálnej ekonomiky a udržateľného rozvoja mesta. Týmto Bratislava 
vyjadruje svoj záujem a vôľu pokračovať v spolupráci s mestom Viedeň, v rôznych oblastiach 
a kooperovať v záležitostiach spoločného záujmu. 
 
Trvanie projektu:  24 mesiacov. 
 
Projekt ECOProfit počíta so sumou 423.439 EUR. 
 
Pre mesto Bratislava vychádza rozpočet 23.579 EUR (9.408 EUR na hlavnú činnosť – 
prakticky tréning vo Viedni a workshopy a 14.171 EUR na ďalšie činnosti – riadenie 
projektu, administrácia, propagácia). To znamená 1.179 EUR spolufinancovanie z vlastných 
zdrojov (5%). 
 
Spolufinancovanie mesta bude riešené prostredníctvom miezd zamestnancov, ktoré sú 
vyplácané bez ohľadu na schválenie projektu, a ktorých časť bude následne refundovaná zo 
strany Európskej komisie. 
 

 



slide 1

� Pan Conso (Food Industry, Timisoara 2006)

� Measure: Optimize product packaging reducing the plastic 
bag thickness 

� Savings: 

�6.050 €/year 

�45% packaging
costs

Examples of saving in ECOprofit  companies (I)



slide 2

� Holzhausen Druck (Printing Industry, Vienna 2010)

� Measure: Skip to smaller paper format optimizing processes

� Savings: 

�90.000 €/year 

�110 tons/paper

Examples of saving in ECOprofit  companies (II)



slide 3

� Mobilkom Austria (Telecomunication, Vienna 2007)

� Measure: Optimization of the waste management

� Savings: 

�30.000 €/year 

�90 tons residual 
waste

Examples of saving in ECOprofit  companies (III)



slide 4

What is the benefit?

Examples from Vienna:

� The average cost savings for producing companies are:

� € 73.000.- per year.

� In one year 15 ECOProfit-companies saved:

� 4.6 Million kWh energy, 

� 43 tons raw material

� over 1,000 tons of supplies

� 48 tons of hazardous waste and 

� 50,500 tons of normal waste.





Návrh na odsúhlasenie zapojenia mesta Bratislavy do projektu s názvom „EKOprofit 
Bratislava – zavádzanie programu čistejšej produkcie v širšom okolí Bratislavy podľa 
vzoru Ökobusinessplan Wien“ na podporu trvalo udržateľného rozvoja prihraničného 
regiónu Rakúsko - Slovensko  

Kód uzn.: 19.1 
9.1 

 

Uznesenie č. 439/2012 
     zo dňa 15. 03. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť zapojenie hlavného mesta SR Bratislavy do projektu s názvom „ECOProfit 
Bratislava – zavádzanie programu čistejšej produkcie v širšom okolí Bratislavy podľa vzoru 
Ökobusinessplan Wien“ na podporu trvalo udržateľného rozvoja prihraničného regiónu 
Rakúsko – Slovensko. Pre hlavné mesto SR Bratislavu vychádza rozpočet 23 579,00 Eur, to 
znamená 1 179,00 Eur spolufinancovanie z vlastných zdrojov (5%). 
 


