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Zero Waste:
fakty na úvod…
Bezodpadovosť ako súčasť väčšieho problé-
mu: po minuloročnej správe o zmene klímy 
nemôžeme túto tému vynechať, a preto za-
číname práve ňou. V čom je hlavný problém, 
aký vplyv na životné prostredie vlastne máme 
a prečo je prechod k cirkulárnej ekonomike 
a bezodpadovosti nevyhnutnosťou najbližších 
rokov? 

Náš vplyv na zmenu klímy - 
pohlad klimatológa. 
Podľa správy Medzivládneho 
panelu pre zmenu klímy OSN 
ostáva ľudstvu len 12 rokov na 
zásadnú zmenu, ktorá pomôže 
zmierniť dopad zmeny klímy. 
V prednáške sa dozvieme, čo 
presne to znamená a čo máme 
robiť my ako jednotlivci či 
Slovensko ako štát.

Skleníkový efekt - čo z toho, 
čo robíme najviac škodí a ako 
to zlepšiť ?
Aká je naša uhlíková stopa? 
Aký je dopad našich činností, 
vecí, ktoré si kupujeme, spô-
sobu, ako sa prepravujeme, 
či odpadu, ktorý vytvárame? 
A čo metán, oxid dusný a ďalší 
vynníci skleníkového efektu? 
Povieme si, čo má najväčší 
vplyv a ako ho vieme zmierniť.

Prechod k zero waste a cirku-
lárnej ekonomike: nevyhnut-
nosť najbližších rokov?
Prvý blok uzatvára prednáška, 
ktorá nás nasmeruje k sa-
motnej téme zero waste. Ako 
vieme zmeniť smerovanie celej 
spoločnosti na udržateľné, 
také, kde vytváranie zbytoč-
ných odpadov bude len neprí-
jemná spomienka z minulosti? 
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PROGRAM:
Deň plný informácií zo všetkých 
oblastí zero-waste. Po každom 
bloku nasleduje diskusia s predná-
šajúcimi, v ktorej bude aj priestor 
na otázky. Počas dlhých prestávok 
sú pripravené prestávkové diskusie, 
workshopy, bezobalové nákupy 
a bezodpadové občerstvenie. 
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Zero Waste:
vytvorme si systém 
V tomto bloku sa pozrieme na systémové 
témy, ktoré potrebujeme na ceste 
k bezodpadovosti riešiť. Vysvetlíme si 
najčastejšie mýty, ktoré v súčasnosti 
o bezodpadovosti kolujú, zameriame sa na to, 
prečo už  nepotrebujeme vlastniť a môžeme 
prejsť k spoločnému zdieľaniu vecí, a na 
záver porozmýšľame, ako dosiahnuť, aby sa 
z bezodpadovosti stala celospoločenská téma.

Mýty a pravda na ceste 
k bezodpadovosti -
Petra Csefalvayová
Môžu vám v obchode predať syr 
do vlastnej škatuľky? Je zálo-
hovanie plastových fliaš a ple-
choviek naozaj dobrý nápad? 
Prečo obchod, ktorý namiesto 
igelitiek rozdáva pri pokladni 
mikroténové sáčky porušuje 
zákon? Petra Csefalvayová 
z INCIEN nám prinesie fun-
dovaný pohľad na najčastejšie 
mýty a nedorozumenia na ceste 
k bezodpadovosti a prezradí 
niečo k plánovaným zmenám. 

Zdieľaná ekonomika ako 
alternatíva k vlastníctvu
Potrebujeme v roku 2019 ešte 
vlastniť auto, vŕtačku, bicykel 
alebo knihu? Aké sú najlepšie 
formy zdieľania vecí? V tejto 
prednáške si povieme, prečo si 
pohodlne vystačíme len so zlom-
kom toho, čo vlastníme teraz.

Ako spraviť z bezodpadovosti 
celospoločenskú tému? 
Natália Pažická
Čo by mal robiť každý z nás 
pre to, aby sme ako spoločnosť 
tvorili menej odpadu a začali 
žiť vedomejšie k svojmu pro-
strediu? Robme, čo môžme! 
Zero waste je výborný spôsob 
ako začať, lebo sa sústredí na 
to hmatateľné, na odpad. Čo 
ale môžeme robiť ďalej? A ako 
dostať tieto témy k väčšinovej 
spoločnosti?
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Zero Waste:
širšie súvislosti 
Bezodpadovosť sa netýka len nákupu do 
vlastných obalov! Minimalizovanie vlastnej 
spotreby, menšia konzumácia mäsa a ži-
vočíšnych produktov a ekologické bývanie 
s témou zero waste veľmi úzko súvisia a môžu 
mať dokonca oveľa väčší dosah... 

Je prdkajúca krava problém?
Bezodpadovosť a živočíšna 
výroba
Živočíšna výroba ako tretí naj-
väčší znečisťovateľ životného 
prostredia. Aké sú “skryté 
náklady” šťavnatého steaku 
a prečo by sme sa mali za-
mýšľať, ako často si ho vlastne 
dopriať…

Zero Waste bývanie: stavba, 
búranie, prestavba
Dá sa stavať, búrať alebo pre-
rábať bez odpadu? Ako bývať 
zdravo, ekologicky, ako riešiť 
to bývanie, ktoré v súčasnosti 
máme, a čo robiť v prípade ne-
vyhnutnej prerábky či prestav-
by so vzniknutým odpadom?

Minimalizmus a zero waste
Dve úzko spojené témy. Čím 
menej nakupujeme a vlastní-
me, tým menej vecí nakoniec 
skončí v odpade. Ako si upratať 
dom a priority, dopriať menej 
priestoru veciam a viac tomu, 
na čom v konečnom dôsledku 
oveľa viac záleží?
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Zero Waste:
smerovanie
Akými zmenami v súčasnosti spoločnosť na 
ceste k bezodpadovosti prechádza? Príklady 
toho, ako to môže fungovať, ale aj dobrých 
úmyslov, ktoré sa v praxi ukázali ako chybné. 

Bioplasty: dobrý sluha, zlý 
pán - Lenka Mynářová
Ak sa Vám páčila minuloročná 
prednáška profesora Alexyho 
https://bit.ly/2D0y1el, tak 
vás Lenka Mynářová takmer 
určite nadchne. Prezradí nám, 
či sú bioplasty riešením, aké 
nástrahy v sebe skrývajú, na 
čo si pri nich dať pozor a aká je 
budúcnosť ich výroby.

Pohľad ekonóma: prečo je 
plytvanie a tvorba odpadu 
ekonomický nezmysel
Fungovanie ekonomiky je 
častým argumentom, prečo 
zachovať súčasný stav. V tejto 
prednáške sa na to pozrieme 
z iného uhľa pohľadu: plytvanie 
a tvorba odpadu ekonomic-
ký zmysel v žiadnom prípade 
nedávajú!

Zero Waste príbeh: bezod-
padové fungovanie globálnej 
firmy
Môže byť globálna, ekonomic-
ky úspešná firma spoločensky 
zodpovedná a ohľaduplná voči 
životnému prostrediu? Môže! 
Inšpiratívny príbeh na záver. 
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Afterparty Rytmika:
spoločná bubnovačka
Po náročnom dni sa uvoľníme 
pod taktovkou Tona Gutha 
z bubnovej školy Rytmika. Ako 
inak, téma bezodpadovosti ostá-
va, bubnovať budeme hlavne na 
vedierkach od jogurtu či vedrách 
od farby, plastových fľašich a po-
dobne. Nezabudnite si doniesť 
vlastné originálne perkusie!

Talk show
Adely Vinczeovej...
 ...s jej hosťami, ktorí bezodpado-
vosťou žijú každý deň.  
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