
NIE JE VÁM ĽAHOSTAJNÝ EKOLOGICKÝ 
DOPAD VAŠEJ ŠKOLY?

 
MYSLÍTE SI, ŽE BY SA DALO 

ROBIŤ VIAC?



VYKROČTE S NAMI 
ZA UDRŽATEĽNOSŤOU



PICTURE
GOES 
HERE

Radi vás navštívime 
a otvoríme spolu témy 
životného prostredia,
klima-aktivizmu,
udržateľnosti, 
minimalizmu,
ekológie,
a odpadu



Veľmi nám záleží na tom, 
aby deti, žiaci, mladí ľudia
pochopili rozsah  tém 
udržateľnosti a vlastnej 
zodpovednosti.

Často komplikované informácie  
preto spracúvame a posúvame 
im zrozumiteľným jazykom.  



PICTURE
GOES 
HERE

Ukazujeme, že zodpovednosť, 
uvedomelá spotreba a dobrovoľná 
skromnosť sú dôležité a že cesta 
k nim je krásna, radostná 
a prirodzená. 

Hovoríme o riešeniach, ktoré 
uľahčujú každodenný život a sú 
v harmónii aj s našou planétou. 
Také, ktoré si deti vedia odniesť 
aj domov.



4. Vyhodnotenie 

Spätné vyhodnotenie 
konkrétnych zmien 
a porovnanie ich vnímania 
v rámci spätnej väzby 
aj zo strany učiteľov a žiakov.

1. Spoznávanie

Prejdeme si aktuálnu situáciu 
vo vašej škole: 

- tok odpadov (oblasti, ktoré ho produkujú najviac), 
- jeho analýza, 
- činnosti spojené s jeho produkciou, 
- zmeny, ktoré ste už zaviedli, 
- možnosti ich vyhodnotenia

3. Ciele 

Stanovíme si spolu ciele, 
ktoré by ste radi dosiahli. 

Takýmto cieľom môže byť napríklad redukcia 
množstva odpadu či kontajnerov (+o koľko) či 
vytvorenie enviro krúžku.

Na základe toho prispôsobíme obsah a formu 
našich vstupov.

2. Kľúčové oblasti 

Na základe analýzy spoločne identifikujeme 
kľúčové oblasti, ktorým sa budeme venovať. 
Takýmito oblasťami môžu byť napríklad:

- redukcia odpadu
- zavádzanie zmien
- zvýšenie záujmu a zapojenia žiakov prostred-
níctvom informačno-motivačných cprednášok
- prepojenie enviro témy s povinnými predmetmi
- vytvorenie osnov na enviro krúžok



Na základe našich skúseností sme 

vyšpecifikovali niekoľko oblastí, o ktoré 

majú školy najväčší záujem. 

Je to však o individuálnej dohode, 

všetko vám ušijeme na mieru.



SKLÁDKY  SKLO    

DOVOLENKY PODUJATIA

IT

RECYKLO POTRAVA

PLASTY

VÁŠ NÁVRHPAPIER    DOPRAVA

VIANOCEKANCELÁRIA

EKO KVÍZ

Turizmus z hľadiska život-
ného prostredia a odpadu. 
Kam, ako, čím na dovolen-

ku. Ako sa pobaliť. Aké 
aktivity (ne)vyhľadávať.

Ako sa recykluje sklo.
Ako ho správne triediť.

Boli sme sa pozrieť na re-
cyklačnej linke.

Vedia Slováci správne 
triediť sklo?

Význam recyklácie. 
Efektivita a správne nas-

tavenie/rozšírenie triedenia 
odpadu vo vašej firme,. 

Zýšenie motivácie zamest-
nancov separovať. 
Najčastejšie chyby.

Problematika plytvania 
potravinami. Občerstvenie 
pre hostí. Spoločná chlad-

nička. Obedy. Zvyšky.

Vplyv jednotlivých druhov 
dopravy na životné pros-

tredie. Služobné cesty. 
Dochádzanie do práce.

Ako to vyzerá na skládke.
Prečo sa vôbec rozpávame 

o skládkach.
Ako sme na tom so sklád-

kami na Slovensku a ako sú 
na tom iné krajiny?

Problematika elektrozari-
adení, virtuálneho odpadu 
a energetickej efektivity vo 
vašej firme. Elektroodpad a 

nakladanie s ním. 

Aké je správne nastavenie 
pre prístup k otázke 

udržateľnosti. Aké návyky si 
vybudovať, aby cesta k nej 
bola čo najprirodzenejšia.

Ako sa recykluje papier.
Ako ho správne triediť.

Boli sme sa pozrieť na re-
cyklačnej linke.

Vedia Slováci správne 
triediť papier?

Vianoce z pohľadu odpadu 
a udržateľnosti. Vianočné  

zmysluplné darčeky. 
Možnosti adresnej lokálnej 

charitatívnej činnosti.

Hravý formát zdieľania 
informácií. Kvízy ľudí bavia, 
zbystria pozornosť, zapoja 

rozmýšľanie a najmä – 
odpoveď si zapamätajú 
s oveľa väčšou pravde-

podobnosťou.

Ako optimalizovať procesy 
v kancelárii tak, aby práca 
bola efektívna a množstvo 

odpadu ču najmenšie.

Ako zorganizovať vaše 
podujatie tak, aby bol jeho 

dopad na životné pros-
tredie čo najmenší?

ZÁKLADY   

Mýty a fakty o plastoch. 
Problematika jednorázovo-
sti. Možnosti jej obmedze-
nia na pracovisku- Kam 
sme sa dostali vo vývoji 
tohto materiálu a aké sú 
možnosti jeho náhrady.



„BEZOBALiS považujeme za férového, flexibil-
ného a spoľahlivého partnera. V rokoch 
2019-2020 pre nás realizoval sériu prednášok 
pre zamestnancov na rôzne environmentálne 
témy, ktorými sme ako firma chceli prispieť 
k vzdelávaniu v tejto oblasti. Ich nápady, ve-
domosti a ľudský prístup si veľmi ceníme a 
tešíme sa na ďalšie spoločné projekty!“
Barbora Záhradníková, General 
Manager Adient Slovakia s.r.o.

„S Maťkou a Maťom som spolupracovala 
pri organizovaní 3. ročníka konferencie 
Slovakia Going Zero Waste. Sú zohratý tím, 
ktorý ma presvedčil skvelou komunikáciou, 
nápadmi a flexibilitou od prvého momentu. 
S ich prácou som bola nadmieru spokojná, 
spĺňala moje predstavy a vystihovala 
súčasné trendy. Navyše sú veľmi ľudskí. “
Silvia Yoder Križanová, 
zakladateľka konferencie Slovakia Gong Zero Waste

REFERENCIE



REFERENCIE
„BEZOBALiS sme si vybrali ako partnera 
pre projekt Adient Eko-výzva. Veľmi by som 
chcela vyzdvihnúť profesionalitu, flexibilitu a 
vysokú odbornosť z ich strany. Prednášky boli 
vždy veľmi zaujímavé a podnetné a na ich 
základe sme uskutočnili nielen vo firme, ale aj 
v našich domácnostiach množstvo zmien, 
ktorými sme preukázali, že nám na našom 
životnom prostredí naozaj záleží.“
Stanislava Valientová, HR Manager 
Trenčín Technology Center, Adient

„Oceňujeme spôsob komunikácie a 
prezentácie. Nálada bola veľmi uvoľnená, 
a tak sa zapojili aj viac ostýchaví kolegovia. 
Páčila nám flexibilita a kreatívnosť. Možnosť 
objednať a vyskladať si motivačné balíčky 
s ekologickými potrebami do domácnosti 
pre našich zamestnancov berieme ako 
výborný benefit. Nechať sa motivovať 
od ľudí, ktorí o udržateľnom životnom štýle 
nielen rozprávajú ale ho aj aktívne žijú je tá 
najlepšia cesta ako vzbudiť záujem u kole-
gov. Ďakujeme, že ste nám tú cestu ukázali!“
Tím spoločnosti Ravita



VYKROČTE 
S NAMI ZA 
UDRŽATEĽNOSŤOU

/BEZOBALiS
/bezobalis
+421 908 773 004
info@bezobalis.sk


