
POĎ A
RECYKLUJ
Projekt solidarity so zameraním na

správne recyklovanie a efektívne

využitie odpadu.

#podarecykluj



Cieľom EÚ bolo aby sa v roku 2020 recyklovalo 50% odpadu. Slovensko
sa zaviazalo separovať až 60% odpadu. Napriek tomu je miera
recyklácie odpadu na Slovensku v súčasnosti jedna z najhorších v EÚ.
Až 2/3 odpadu končí na skládkach. Nakladanie s odpadom patrí medzi
dôležité témy najmä z dôvodu udržateľnosti kvality životného
prostredia, udržateľného rastu ekonomiky a spotreby. Transformácia
priemyslu, prudký hospodársky rozvoj a zvyšovanie ekonomickej
úrovne prináša do popredia i otázky životného prostredia a jeho
udržateľnosti. Na to aby sme ako spoločnosť dokázali žiť udržateľne, je
potrebné, aby sme tento koncept pochopili ako jednotlivci a brali ho
ako súčasť nášho života.
!!

Ahoj! 
Sme skupina piatich študentov so záujmom o
ekológiu, udržateľný životný štýl a ochranu
životného prostredia, ktorí pôsobia v
mimovládnej organizácií Youthfully Yours SK.
Ako mladí aktívni študenti vnímame dôležitosť
tém nakladania s odpadom, a to najmä z dôvodu
udržateľnosti kvality životného prostredia.
Projektom “Poď a recykluj” chceme rozšíriť
informácie a praktické zručnosti, ktoré Ti
umožnia obmedziť osobnú produkciu, tak ako aj
správne recyklovať a efektívne využívať odpad.

Separovanie je tá najtriválnejšia činnosť, ktorú pre našu budúcnosť vieme urobiť. Na to,
aby sme, ako spoločnosť dokázali žiť udržateľne, je potrebné, aby sme tento koncept
pochopili, ako jednotlivci a brali ho ako súčasť nášho života. Ako správne nakladať s
odpadom, a ako predchádzať jeho tvorbe sa dozvieš na našich stretnutiach od 17.2. do
24.3.2021 každú stredu o 17-tej. Môžeš sa tešiť na prednášky a workshopy s rôznymi
zaujímavými hosťami. .

Konkrétne je cieľom tohto projektu:

-zvýšiť povedomie o benefitoch recyklovania
-zvýšiť kompetencie účastníkov potrebné pre recyklovanie bežného odpadu a
obmedzenie jeho produkcie
- zdieľať medzi mladými ľuďmi tipy a triky ako obmedziť produkciu odpadu a ako odpad
využiť, tzv. up-cycling
-na vybraných stredných školách vytvoriť koše vhodné na separáciu odpadu,
-posilniť participáciu mladých na ekologických aktivítách

Tešíme sa na Teba v
eko-stredy!



Slavomíra Brzová   /17.2.2021 / o 17tej
-Slávka je marketingová a PR manažérka spoločnosti KOSIT
a.s. Venuje sa environmentálnemu vzdelávaniu  a počas
stretnutia nám prezradí ako správne recyklovať odpad. KOSIT
funguje od roku 2001. Profesionálne a hlavne komplexne sa
venuje službám v oblasti odpadového hospodárstva pre všetky
oblasti života. Dôraz kladie na moderné a hlavne ekologické
formy nakladania s odpadom. Od roku 2018 je členom CEWEP
(Konfederácie európskych zariadení na energetické využitie
odpadu). Pomocou vlastného zariadenia na energetické
využitie odpadu (ZEVO) dlhodobo prispieva ku kvalite
odpadového hospodárstva na medzinárodnej úrovni. Hlavne
vďaka nim sa nám v Košiciach žije čistejšie :)

Veronika Hágovská Kovalovská  /24.2.2021 / o 17tej

-Veronika sa environmentálnym témam venuje intenzívne
viac ako 3 roky.  V IBM na Slovensku vedie iniciatívu
lesswaste@IBM. Eko témy rieši aktívne aj v mestskej časti
Bratislava Lamač. Spolu s kamarátkou tam rozbehli projekt
komunitného kompostovania a podieľali sa aj na aktivitách
smerujúcich k minimalizovaniu odpadov na podujatiach
mestskej časti. Ako miestna poslankyňa vedie aj komisiu
životného prostredia. O jej skúsenostiach, priblížení témy
zero-waste a tipoch ako môžeš aj Ty znížiť množstvo
vyprodukovaného odpadu sa dozvieš na najbližšom
stretnutí v stredu.

 Žofia a Michal Kutlíkovci /03.03.2021 / o 17tej

-Za zrodom  OZtka Pestrec stojí projekt Bez obalu!, ktorý
zakladajúca členka Žofka realizovala v rámci Sokratovho
inštitútu. V súčasnosti  pomocou “výučby” zážitkovou
formou vytvárajú u žiakov hodnotovú orientáciu a postoje v
prospech životného prostredia, bližšie približujú dôsledky a
dopady našich každodenných činností  a učia sa rozmýšľať v
globálnom celosvetovom kontexte. Žofka a Michal Ti počas
tohto stretnutia priblížia bezodpadové hospodárstvu a
predstavia jednoduché tipy a triky, ako môžeš aj Ty obmedziť
využívanie obalov.



Košická Špajza  /10.03.2021/ o 17tej

-Bezobalový obchodík Košická špajza sa snaží pridať ruku k
dielu a spoločne pomôcť zachrániť našu krásnu planétu. V
obchode nenájdeš žiadne obaly a ak áno, tak sú to len tie
ekologické. V Košiciach je tento obchodík v komunite
známy a snaží sa svoju filozofiu šíriť i ďalej. Jeho majiteľ,
Lukáš, nám priblíži jeho príbeh, poskytne užitočné rady
ako žiť bezobalovo alebo minimálne zredukovať množstvo,
ktoré človek vyprodukuje a presvedčí ťa, že žiť eko sa dá i
bez veľkých výdavkov.

Miroslava Šárová  /17.03.2021/ o 17tej

-Mirka pôsobí v oblasti neformálneho vzdelávania ako
lektorka ekovýchovy. Pracovala ako inštruktorka v
národnom parku v USA a následne ako koordinátorka
ekovýchovy v Daphne-Inštitúte aplikovanej ekológie v
Bratislave. Momentálne sa v rodných Košiciach venuje
najmä fotografii (portréty, rodinné a svadobné fotenie) a
podpore rôznych miestnych projektov, napríklad foteniu
pre Cyklokoalíciu. Mirka nám počas tohto stretnutia
interaktívnou formou priblíži tému recyklácie, aké sú jej
výhody a poukáže na to ako správne triediť odpad.

  Marek Brinzík 24.03.2021 / o 17tej

-Marek  je jedným z popredných ľudí na Slovensku, ktorí sa
dlhé roky venujú ekológii.  Po vysokej škole sa venoval
ochrane prírody, predovšetkým vtáctva a netopierov. Od
roku 2015 pracuje pre spoločnosť Natur-Pack, kde je
manažérom pre vzťahy s verejnosťou. Na YouTube natáča 
 videá na rôzne eko témy s ľuďmi ako Viktor Vincze či
Branislav Jobus. S jeho cennými vedomosťami a
skúsenosťami sa s nami rád podelí, a možno nám prezradí
viac o jeho koníčku - sprevádzaní ľudí v prírode. Máme sa
načo tešiť !



Ešte si sa na tieto stretnutia
neprihlásil/-a?

project@youthfullyyours.sk

https://bit.ly/3aMiFdf

V prípade akýchkoľvek otázok
nás neváhaj kontaktovať! 

Stretnutia budú prebiehať v Zoom-e,
na ktorý Ti po prihlásení zašleme link.
Okrem úžasných prednášok sa môžeš
tešiť aj na súťaže o zaujímavé knihy!

www.youthfullyyours.sk

YOUTHFULLY YOURS SK

@youthfullyyourssk

Vzdelávanie je podporené programom Európsky Zbor Solidarity,
ktorý administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

http://youthfullyyours.sk/
https://bit.ly/3aMiFdf
http://www.youthfullyyours.sk/
https://www.facebook.com/youthfully.yours.sk/
https://www.instagram.com/youthfullyyourssk/?hl=en

