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Ako vzdelávať obyvateľov Slovenska, čo ich presvedčí, aby triedili odpad?
V prvom rade je nutné presvedčiť obyvateľov, že triedenie odpadu je spoločenská nutnosť,
bez ktorej sa nezaobídeme, ak chceme zachovať prírodné zdroje nielen pre nás, ale aj pre
budúce generácie. Na Slovensku je najťažšie ľudí presvedčiť o tom, že ich vytriedený odpad
nekončí na skládke, ale ide na ďalšie dotriedenie a v ďalšom kroku je putuje na recykláciu. Ešte
stále u nás prevláda názor „načo budem triediť, keď aj tak príde jedno auto a hodí to všetko
na jednu kopu?“
Ak to nie je pravda, ako teda systém zberu na Slovensku funguje?
Každá obec má systém zberu nastavený tak, aby bol z hľadiska nákladov čo najefektívnejší.
Niekde chodia zberové autá zvlášť pre každú vytriedenú komoditu, inde majú špeciálne
upravené autá, aby oddelili vytriedené komodity do rôznych nádob. Záleží od obce, ako má
nastavený systém zberu. Niekde sa osvedčil kontajnerový, inde zas vrecový systém triedenia.
Všeobecne však platí, že lepšie triedia obyvatelia domov, než bytových jednotiek. Obyvatelia
žijúci v bytovkách majú spoločné kontajnery a tým je anonymita vyššia.
Čo všetko okrem spomínaného fenoménu ľudí demotivuje triediť? / Prečo Slováci netriedia?
Okrem toho, že ľudia neveria tomu, že sa odpad ďalej spracováva, sú najmä leniví a chýba im
motivácia triediť. Mnohokrát sa vyhovárajú na dostupnosť či vzdialenosť triediacich
kontajnerov. Ich motivácia však končí už doma, keď sa nevedia stotožniť s tým, že na triedený
odpad musia mať 4 rôzne nádoby či vrecia.
Ako je možné ľudí naučiť triediť?
Ľudia na Slovensku sa radi porovnávajú so zahraničím, čo sa týka životného štandardu. Ak
chceme, aby naša krajina vyzerala tak dobre, ako krajiny západnej Európy, musíme začať s
edukáciou a osvetou obyvateľov. Ukázať im, ako sa k odpadom stavajú naši západní susedia.
Čo sa týka triedenia, sme spomedzi krajín Európy na chvoste, triedime iba 8 % celkového
množstva odpadu. S osvetou je potrebné začať od tých najmenších. Už deti v predškolskom
veku si uvedomujú, aké dôležité je, aby naša krajina bola čistá. Ak ich naučíme, že smeti
nepatria na zem, ale do farebných kontajnerov, vráti sa nám to na čistote nášho okolia.
Nehovoriac o tom, že dnešné deti už učia svojich rodičov, čo sa v škole naučili. Rodičia, aby
neboli zahanbení, chovajú sa zodpovedne tiež.

