
Výzva na boj 
s voľne pohodeným odpadom



Východiská
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03Množstvo odpadu na Slovensku rastie. 
V roku 2019 vyprodukoval v priemere 
jeden človek až 435 kíl odpadu. Miera 
recyklácie bola 39 %. V porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi sme sa 
v triedení zlepšili, stále však máme 
čo robiť, aby sme splnili európske 
ciele – koncom roka 2020 sme mali 
dosiahnuť mieru recyklácie 50 %.

EÚ pripravuje legislatívu o litteringu,  
ktorá prinesie výrobcom novú 
zodpovednosť za voľne pohodený 
odpad. Doteraz však výrobcovia 
združení v organizáciách zodpovednosti  
výrobcov (ako je aj ENVI - PAK) za 
tento typ odpadu neboli zodpovední 
a keďže im v tejto oblasti nevyplývali 
žiadne povinnosti, tejto téme sa 
aktívne nevenovali.

Okrem skládkovania predstavuje 
pre slovenské mestá, obce a prírodu 
dlhodobý problém voľne pohodený 
odpad (littering). Tento má pre mestá 
a obce nielen ekologické, ale aj 
ekonomické a sociálne dôsledky.



Výzva

Ako vieme dokázať, že aj výrobcom záleží na tom, 
aby sa odpad voľne nepovaľoval v mestách, obciach 
a prírode, napriek tomu, že to nie je ich povinnosť? 



Idea

Vytvoríme komunitu bojovníkov proti voľne 
pohodenému odpadu. Spojíme všetkých, ktorým 
na životnom prostredí záleží a z čistenia prírody 
spravíme cool aktivitu, do ktorej sa bude chcieť 
každý zapojiť. 



Stratégia: Ako na to?
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Vytvorili sme chytľavú slovnú hračku,  
ktorá okamžite zaujme a upúta pozornosť.

Vezmi si ma:
  hovorí odpad, ktorý chceme zdvihnúť zo zeme
  hovoria ľudia svojim kamarátom, ktorí idú von  

 zbierať odpadky



Mapa bojovníkov proti odpadu

Vytvorili sme prehľad  
o aktívnych mestách  
a obciach, ktoré sa do boja  
s voľne pohodeným odpadom 
už pustili. Tento slúži ako 
inšpirácia pre ľudí z okolitých 
miest a obcí, aby sa aj oni 
začali čistiacim aktivitám 
venovať.

Začínali sme od 0 a postupne 
sme na mapu dostali 277 
zelených miest a obcí, 
ktoré bojujú proti voľne 
pohodenému odpadu. 

Možnosť pridania na 
mapu je otvorená pre 
všetkých. Bez ohľadu na to, 
či ide o jednotlivca, obec, 
podnikateľský subjekt či 
neziskové združenie.



Mapa bojovníkov proti odpadu

www.vezmisi.ma/mapa



Odštartovali sme 
odpadovú revolúciu

Aby sme ukázali mestám, že sa to dá, zorganizovali 
sme pilotné projekty v 3 slovenských mestách 
a obciach: Považská Bystrica, Diakovce a Humenné 

Zapojili sme známeho greenfluencera Michala Saba a lokálpatriotov (známe osobnosti 
pochádzajúce z daného regiónu): 
/ Mirka Miškechová – Považská Bystrica 
/ Lujza Garajová Schrameková – Diakovce
/ Daniel Žulčák - Humenné

Podujatia sa tiež zúčastnili zástupcovia samospráv, škôl, občianskych a neziskových združení.

Celkový počet zapojených ľudí 
vo všetkých troch mestách: 140

Množstvo vyzbieraného 
odpadu: 175 kg



Pilotné projekty Vezmi si ma



Aby sa k Vezmi si ma pridali aj ďalšie 
mestá a obce, vytvorili sme open 
source dáta, ktoré môžu využívať aj na 
organizáciu vlastných podujatí.

PlagátFB Event - cover photo



Vytvorili sme 
eko tričko

V spolupráci s Kompotom sme vytvorili 
jedinečné eko tričko vyrobené zo 100 % 
bavlny organického pôvodu bez použitia 
akýchkoľvek materiálov živočíšneho 
pôvodu.

Výťažok z predaja ide na podporu ďalších 
podujatí, aby sme tak mohli pomáhať 
každému, kto sa rozhodne zorganizovať 
zber odpadu.



Na Slovensko sme priniesli 
nový ekologický trend

V spolupráci s nadáciou Pontis sme počas podujatia firemného 
dobrovoľníctva Naše mesto priniesli do miest nový svetový trend 
plogging – beh spojený so zbieraním odpadkov.  
Firemní dobrovoľníci následne po dobehnutí vyzbieraný odpad aj 
vytriedili do pripravených kontajnerov. Pre aktivity zamerané na 
čistenie prírody sme vytvorili spoločnú kategóriu Vezmi si ma.

Plogging sa realizoval v 3 mestách: Bratislava, Trnava, Nitra
Počet dobrovoľníkov: 140
Množstvo vyzbieraného odpadu: 500 kg



Pridávajú sa aj 
známe osobnosti

Využili sme aktualizačný moment Deň Zeme, počas 
ktorého sa do zbierania odpadkov v prírode zapojili aj 
známe osobnosti, herci a influenceri, aby ľuďom ukázali, 
že aj počas pandémie COVID 19 sa dá čas v prírode 
stráviť príjemne a užitočne. 

Známe osobnosti vyzývali ľudí, aby počas prechádzok  
v prírode neboli ľahostajní voči svojmu okoliu a pozbierali 
porozhadzované odpadky.

Počet výstupov 
známych osobností

 na Instagrame / Facebooku: 

48
Dosah: 

330 253
ľudí
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Aby sme odpadky nezbierali iba počas Dňa Zeme,  
ale aby sme ukázali, že zbierať odpadky treba kontinuálne, 
pokračovali sme duelom medzi travel blogermi Milanom  
Bez Mapy a Andreou Zahurancovou na Instagrame.

Od júla do konca októbra vyzývali svojich fanúšikov, aby sa 
k nim pridali a išli zbierať odpadky. Fanúšikovia zdieľali fotky 
zo zbierania, čím podporili jedného z influencerov. Influenceri 
tak medzi sebou súťažili o to, aby sa na ich stranu pridalo viac 
ľudí. Cieľom bolo poraziť súpera a motivovať ľudí k zbieraniu 
odpadkov.

Počet výstupov travel blogerov
 na Instagrame / Facebooku: 

44
Dosah: 

846 721
ľudí

Uskutočnil sa aj duel 
medzi travel blogermi





Na aktivity známych osobností reagujú aj bežní ľudia

Na aktivitu známych osobností a influencerov zareagovali aj  fanúšikovia. Doteraz sa do výzvy 
zbierania odpadkov v prírode zapojilo celkovo 108 ľudí, ktorí zozdieľali 178 fotografií.



Vezmi si ma v médiách
Vezmi si ma bolo od spustenia projektu zverejnené v médiách celkovo 235krát, z toho v roku 2020 
to bolo 198krát.
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Výsledky



A čo je 
najdôležitejšie:

Do zbierania 
odpadkov s Vezmi si 
ma sa zapojilo 800 
ľudí a 55 firiem, ktorí 
spolu vyzbierali  
3 tony a 1 800 vriec 
odpadu.

Čo sa nám podarilo?
Vytvorili sme mapu bojovníkov proti odpadu. Začínali sme  
od 0, postupne sme na ňu pridali 277 zelených miest a obcí.

Pre mestá a obce sme vytvorili open source dáta, ktoré môžu 
využívať na organizáciu vlastných podujatí.

Do Dňa Zeme sa zapojilo 10 influencerov, ktorí spolu zasiahli 
viac ako 330 tisíc užívateľov. Milan Bez Mapy a Andrea 
Zahurancová počas 4-mesačného duelu zasiahli takmer 850 
tisíc užívateľov.

V médiách sa zmienka o Vezmi si ma vyskytla 198krát.



www.vezmisi.ma


