
Tid(y)Up
Národný okrúhly stôl

Východoslovenské múzeum v Košiciach, 
11. október 2022

„Súbor nástrojov na znižovanie odpadu”
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. | 

Henrieta Kiraľvargová

Project co-funded by European Union Funds (ERDF, IPA)



Ciele

• Podporovať opatrenia na prevenciu, monitorovanie a zvyšovanie 
povedomia o znižovaní množstva odpadu.

• Ide o iniciatívu zdola nahor, ktorá má pomôcť snahám o znižovanie 
odpadu v rekreačných strediskách a reštauráciách na brehoch riek, 
v miestnych samosprávach, školách a u širokej verejnosti.

• Súbor nástrojov je k dispozícii v digitálnom formáte na stiahnutie na 
webovej stránke https://www.arr.sk/tidy-up-projekt/

https://www.arr.sk/tidy-up-projekt/


Prvky súboru nástrojov

• Znižovanie odpadu a uhlíkovej stopy (príručka)
• Stravovanie šetrné k rieke / Reštaurácie priateľské k rieke (prezentácia)
• Plagáty triedeného zberu – sklo, plast a kov, papier, kompost
• 9 zásad za čistejšie životné prostredie
• Prezentácie na tému odpady a miestna samospráva, školy a história 

odpadov
• Podklady pre prácu v triedach



Príručka na znižovanie odpadu a 
uhlíkovej stopy

• Online návod na znižovanie 
uhlíkovej stopy a znižovanie 
odpadu

• 49 strán
• Info o cirkulárnej ekonomike, prečo 

je voda dôležitá, ako nakupovať 
uvedomele ... Ako znížiť vlastnú 
spotrebu

• Cieľová skupina: široká verejnosť, 
samosprávy, vzdelávacie inštitúcie.



Stravovanie šetrné k rieke / Reštaurácie 
priateľské k rieke 

• Koncepcia stravovania priateľského k riekam má tri úrovne, pričom jej 
centrom je rieka. 

• Podľa tohto konceptu sa činnosť reštaurácie hodnotí podľa princípov 
Plastic Cup a obsahuje odporúčania týkajúce sa nakladania s odpadom, 
využívania vody a úpravy okolia.

• Reštaurácie sa hodnotia podľa 3 princípov:
Princíp #1: Neznečisťujte rieku
Princíp #2: Vyčistite rieku
Princíp #3: Pomôžte prírode a divočine

• Reštaurácia, ktorá splní kritériá, získava certifikát, medailu a plaketu z 
riečneho plastu a naplaveného dreva a jej profil bude zobrazený na 
mape Čistá Tisa



Plagáty na zvyšovanie povedomia –
čo a kde?



ZA ČISTEJŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE !



Prezentácie

Prezentácie:
• História odpadov
• Cesta k „Zero waste“ miestnej 

samospráve
• Cesta k „Zero waste“ škole



Ďakujem za pozornosť!
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