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Každý rok sa snažíme do programu filmového festivalu Olománie zaradiť niečo nové, iné, čo by ho
nielen spestrilo, ale aj motivovalo jeho účastníkov zmeniť svoje návyky k lepšiemu. Výber filmov je
v porovnaní s odbornými diskusiami, ktoré festival dopĺňajú zameraný na netvorbu odpadu
alebo lepšie povedané poukazujú na to, ako niektoré krajiny sveta dokážu spotrebovať
všetko a ako málo potrebujú k životu v protiklade k tým, kde konzumný spôsob života
presahuje zdravý rozum človeka. Počas festivalových diskusií sa aj tento rok stretneme s ľuďmi,
ktorí sa venujú odpadu, jeho recyklácií, triedeniu s odborníkmi zo spoločnosti NATUR-PACK, riaditeľom
spoločnosti Michalom Sebíňom a prezidentom APOH Petrom Krasnecom. Projekt už sedem rokov
podporujú jeho ambasádori, ktorí sa aktívne zúčastňujú podujatí Olománie. Aj tento rok príde na
festival cestovateľ podmorského dna Jaroslav Blaško, moderátorka Adela Vinczeová, pozdrav
z Antarktídy prinesie Ľuboš Fellner, o živote s odpadom v iných krajinách porozpráva spevák Thomas
Puskailer a pozrieme si filmovú novinku Paľa Barabáša, Tieň jaguára. Adela pokrstí novú ambasádorku
projektu, Moniku Babčanovú, šperkárku, ktorá je zástupkyňa SR na Impact Summite OSN k téme
Udržateľný rozvoj a tiež laureátka Mierovej ceny. Naše pozvanie do diskusie prijal aj obľúbenec detských
pódií spevák Miro Jaroš, ktorý sa podelí o svoje „odpadové“ skúsenosti. No a na záver čaká lahôdka
pre deti v podobe vyhlásenia víťazov súťaže, ktorá prebiehala v spolupráci s organizátorom Majstrovstiev
sveta v ľadovom hokeji. Témou súťaže bolo vybrať si krajinu, účastníka Majstrovstiev, a popísať situáciu
Odpadového hospodárstva v nej. Víťaz súťaže bude ocenený v podobe lístkov na hokej pre celú
triedu. Podmienkou bol tímový duch pri práci, tak ako to je pri hokeji. A keďže aj v hokeji zohráva
šťastie veľkú úlohu, taká istá cena bude vylosovaná zo zapojených škôl. Cenu príde deťom slávnostne
odovzdať hokejová legenda, bývalý slovenský reprezentant, Ján Lašák.
Možno sa budeme opakovať, ale na to, aby sme zmenili svet, či myslenie iných ľudí, nestačia len
prázdne slová, musíme začať, každý z nás, v prvom rade od seba. My sa snažíme! A 23 tisíc detí
sa každý rok, už 7 rokov, snaží ten svet zmeniť. A ako ste na tom vy?

Karin Zvalová

„Konať v súlade s prírodou je pre rozumného tvora to isté, ako konať v súlade s rozumom.“
Marcus Aurelius
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• • • PROGRAM OFF

12. február 2019

8.55 – 19.05 Otvorenie 7. ročníka filmového festivalu Olománie
9.05 – 19.35 Na slovíčko s Michalom Sebíňom (NATUR-PACK) a Petrom Krasnecom

(APOH) - Recyklácia PET fliaš na Slovensku
9.35 – 10.00 Slávnostné vyhodnotenie súťaže – Aj Majstrovstvá sveta v hokeji chcú

byť zelené!
10.00 – 10.20 Adela talk show na tému Ako vidí svet odpadu bývalý slovenský

hokejový reprezentant v ľadovom hokeji Ján Lašák
10.20 – 10.30 Krst novej ambasádorky projektu Moniky Babčanovej, zástupkyne SR

na Impact Summite OSN k téme Udržateľný rozvoj a laureátke Mierovej
ceny NEF

10.30 – 11.00 Na slovíčko s ambasádorom projektu Jaroslavom
Blaškom - Požičaná planéta – Vek smetí

11.00 – 12.00 Pavol Barabáš – SURI

13. február 2019

8.55 – 19.00 Otvorenie 2.dňa festivalu
9.00 – 19.25 Na slovíčko s Andy Popovičom (NATUR-PACK) na

tému Analýza obsahu žltých nádob v Bratislave
9.25 – 19.50 Roman Juraško talk show na tému Ako vidí svet odpadu Miro Jaroš
9.50 – 10.30 Na slovíčko s ambasádorom projektu Jaroslavom Blaškom – Požičaná

planéta – Vek smetí
10.30 – 10.50 Na slovíčko s ambasádorkou projektu Monikou Babčanovou

na tému Udržateľný rozvoj a „no name“ odpad v pralese
11.00 – 11.35 Pavol Barabáš – Carstensz

14. február 2019

8.55 – 19.00 Otvorenie 3. dňa festivalu
9.00 – 19.25 Na slovíčko s Michalom Sebíňom (NATUR-PACK) na tému Recyklácia skla

na Slovensku
9.25 – 19.50 Ľuboš Fellner – Najčistejšie kúty sveta – Správy z Južného pólu,

Arktída a Antarktída
9.50 – 10.20 Na slovíčko s ambasádorom projektu Jaroslavom Blaškom –

Požičaná planéta – Vek smetí
10.20 – 11.00 Roman Juraško talk show na tému Ako vidí svet odpadu

Thomas Puskailer
11.00 – 12.10 Pavol Barabáš – Tieň jaguára
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Názov:CARSTENSZ – SIEDMA HORA
Scenár, kamera, réžia: Pavol Barabáš
Dĺžka: 45 min
Rok výroby: 2008
Vysoko nad neprebádanou novoguinejskou
džungľou, prerážajúc ťažké dažďové mra-
ky, sa týčia Snežné hory. Nad nimi sa vypí-
na ostrý vápencový ihlan, najexotickejšia
a zároveň najťažšie dostupná hora sveta,
Carstenszova pyramída. Prvý stál na jej
vrchole v roku 1962 horolezec Heinrich Har-
rer. Prístup k jej úpätiu cez územie bojov-
ného kmeňa Damal patrí aj dnes medzi naj-
dobrodružnejšie expedície. Okrem získania
povolení je najväčším problémom presved-
čiť nahých domorodcov, aby nám pomohli
s transportom materiálu cez horskú džung-

ľu až na mohutné ľadovce obkolesujúce le-
gendárnu horu. Najväčšie prekvapenie však
expedíciu len očakáva...

Názov: SURI
Scenár, kamera, réžia: Pavol Barabáš
Dĺžka: 65 min
Rok výroby: 2015
slogan: „Môj otec, jeho otec, aj jeho dedo sa tu na-
rodili a sú tu pochovaní. Z tejto zeme neodídem. Ak
nás budú nútiť, bude vojna. Ostanem v tejto dedi-
ne. Buď živý na zemi alebo mŕtvy pod ňou. Ale ne-
odídem." náčelník kmeňa Suri
Dobrodružná cesta po neznámej africkej
rieke nás zavedie k unikátnemu prírodné-
mu kmeňu Suri. Počas putovania ich úze-
mím spoznávame spoločenstvo, ktoré sa roz-

• • • ANOTÁCIA K FILMOM
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hodlo bojovať za zachovanie svojich tradí-
cií a pôvodného spôsobu života. Film je váž-
nym zamyslením nielen nad ich budúcim
osudom a zanikaním jedinečných kultúr, ale
aj nad potrebou rôznorodosti ľudstva, ne-
vyhnutnej na prežitie našej civilizácie v glo-
balizujúcom sa svete.
Režisér o filme: Pre koho nie je film Suri? Pre
tých, ktorí nesnívali odvážne detské sny,
v ktorých sa brodili močiarmi, hľadajúc ne-
známe kmene na neznámom území. Pre
tých, ktorí nechápu, že vážiť si musíme všet-
kých ľudí na tejto planéte. Aj tých bez ma-
jetku. Nech to nepozerajú ani tí, ktorí pri
svojich cestách radšej spia v modernom re-
zorte ako pod holým nebom. Ani tí, ktorí sa
vozia za dobrodružstvom radšej v klimati-
zovanom aute, ako by kráčali s batohom
v africkej horúčave po chodníčku vyšliapa-
nom bosými nohami čiernych tiel. Ten film
je zbytočný aj pre tých, ktorí neuveria, že
najkrajší obed vášho života môže byť nielen
v najdrahšej reštaurácii, ale i pri spoločnom
kotlíku s polonahými domorodcami.

Ale ak by ste sa predsa chystali ten film po-
zrieť, čaká vás dotyk niečoho, čo je pre mňa
veľmi krehké, veľmi vzácne, čo tu o pár ro-
kov isto nebude. Možno si pritom aj uve-
domíte, že tie zábery si nezaplatil filmový
štáb, ale vznikli z nadšenia dvoch priateľov
milujúcich pôvodnú Afriku.

Názov: TIEŇ JAGUÁRA
Scenár a réžia: Pavol Barabáš
Dĺžka: 67 min
Rok výroby: 2018
slogan: Keď bude zdravá Zem, budú zdraví aj jej
synovia...
Štyria priatelia, ktorých život napĺňa nepo-
rušená príroda našej Zeme, sa vydávajú do
amazonského pralesa na náročnú cestu s ne-
istým koncom. Pádlujú po riekach vinúcich
sa divokou neprebádanou krajinou, putu-
jú horskou džungľou, aby sa stali súčasťou
indiánskeho kmeňa. Od okolitého sveta sú
odrezaní tajomným pohorím Sierra Mai-
gualida, kadiaľ noha Európana ešte ne-
prešla. Indiáni ich nakoniec príjmu medzi
seba. Život s nimi ich učí úcte k prírodnému
spoločenstvu a dôležitosti zachovania rov-
nováhy v prírode. Autentické zachytenie eš-
te nezdokumentovaného kmeňa Hodi je
protipól našej západnej kultúry. Je to jed-
noduchosť bytia verzus naše nikdy nekon-
čiace potreby niečo mať a získať.
Prečo sme sa rozhodli urobiť tento film?
„Z mnohých ciest do neprebádaného sve-
ta, hoci boli ťažké, nevznikol žiadny doku-
ment. Dôvody boli rôzne, ale väčšinou som
mal pocit, že filmu bude chýbať to najdô-
ležitejšie - silné posolstvo alebo jednodu-
cho povedané zmysel. Ale pri tejto ceste
sme sa dostali do zabudnutého, dávneho
sveta, kde ľudia žili v kmeňových spoločen-
stvách bez potreby vlastniť akýkoľvek ma-
jetok. Veľa z tých čias ostalo v našom pod-
vedomí. Pochopiť to, znamená porozumieť
funkcii kmeňa i našim dávnym väzbám s prí-
rodou. Práve indiáni kmeňa Hodi ju chápu
ako neoddeliteľnú súčasť života. Nehľada-
jú rôzne pravdy. Nehľadajú šťastie. Proste
sú. Tu a teraz. Naopak naša spoločnosť strá-
ca úctu k zemi, vode, vzduchu i všetkému
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živému. Sme naprogramovaní všetko si kú-
piť, všetko vlastniť. Prestali sme byť súčas-
ťou Zeme, stali sme sa jej dobyvatelia. To sa
bez klamania samých seba nedá, lebo prav-
da je nepríjemná.
Úcta k prírode je stavom našej mysle a du-
cha. Je zakódovaná hlboko v nás. Indián vie,
že je jej súčasťou, súčasťou všetkého. Nie-
len na tejto planéte, ale i vo vesmíre. V je-
ho ponímaní tam patrí aj kameň. Aj ten je
posvätný, lebo je živý – má svojho ducha.
Indiáni vďaka svojej spiritualite si zachová-
vajú vnútorný pokoj a rovnováhu. Pokiaľ
bude zdravý prales, budú zdraví aj oni. A ten
pocit je pre nich potrebný k zážitku jedno-
duchého šťastia.“

Názov: KÓD DRAKA – AKO SA RODÍ
DOKUMENT

Scenár, strih réžia: Jaroslav Blaško
Dĺžka: 25 min (3x4 min)
Rok výroby: 2019
Popis: ukážky spojené s výkladom
V roku 1910 havaroval so svojim lietadlom
na pobreží ostrova Komodo istý holandský
letec. Keď po návrate tvrdil, že na ostrove
žijú obrovské predhistorické jaštery, všetci
ho mali za blázna. Riaditeľ zoologického
múzea v Bogor na Jáve, major Ouwens mu
však uveril a požiadal svojho priateľa, ho-
landského dôstojníka Van Hensbroeka, slú-
žiaceho na ostrove Flores, aby vec preskú-
mal. Keď si po roku našiel Van Hensbroek
čas a vylodil sa na ostrove Komodo, mal po-
cit, že sa vrátil v čase o 40 miliónov rokov.
Pred pár rokmi sa „Komodskí draci“ (Varan
komodský/ Varanus komodeensis) stali jed-
ným z novodobých siedmych divov sveta.
Pravdou je, že sú to predhistorické jaštery,
ktorých rodokmeň siaha do doby pred zhru-
ba 100 miliónov rokov a pravdou je aj to,
že je to naozaj div sveta, že do dnešných
čias prežili.
Lenže nezaslúžia si titul „div sveta“ viac ľu-
dia, ktorí na ostrove Komodo žijú s drakmi
vedľa seba? A najúžasnejšie na tom je, že
na rozdiel od iných končín sveta sa toto spo-
lužitie neskončilo vyhubením vzácneho ži-
vočícha.

Ľudia a ich predchodcovia (výskum na os-
trove Flores potvrdil existenciu predchodcu
Homo sapiens), sa neulakomili na mäso
z Ora, tak ich volajú v domorodej reči, ani
ich neovládla túžba odieť sa, či obuť do ich
kože. Dokonca sa neulakomili ani na vod-
ných byvolov, divoké svine a jeleňov Timor,
ktorí sú ich potravou. Každý deň riskujú, že
varany zabijú ich, ich deti, či hospodárske
zvieratá. Stavajú si kvôli tomu domy na ko-
loch. Iba vďaka tomuto výnimočnému sprá-
vaniu ľudí varany komodské prežili do dneš-
ných čias.

Názov: PLANÉTOU KRÍŽOM KRÁŽOM
Scenár, strih réžia: Jaroslav Blaško
Dĺžka: 25 min (3x4 min)
Rok výroby: 2018
Popis: ukážky spojené s výkladom
Jaroslav Blaško prináša prostredníctvom ka-
mery smutné svedectvo o tom, ako my, ľu-
dia, negatívne vplývame na prírodné eko-
systémy. Ako zvykne zdôrazňovať: „Súš me-
ní ľudstvo už tisíce rokov, učí sa na nej hos-
podáriť a tieto zmeny sa stali samozrejmou
súčasťou nášho života. Už nedokážeme roz-
líšiť, čo je dobré a čo zlé. Zmeny vo vodných
ekosystémoch však prebiehajú iba v po-
sledných desiatkach rokov a sú drastické



6

a dramaticky rýchle. Voda nám nastavuje
zrkadlo, odhaľuje, ako barbarsky sa sprá-
vame k našej planéte.“
„Požičaná planéta“ je súbor dokumentár-
nych filmov, ktoré sú venované, prostred-
níctvom sveta pod vodnou hladinou a ži-
vota domorodých ľudí, myšlienkam ochra-
ny životného prostredia, trvalo udržateľ-
ného rozvoja a hľadaniu skutočnej kvality
ľudského života. Hľadaniu možností, ako sa
rôzne kultúry ľudí môžu vzájomne oboha-
tiť, aby spoločne, ak nie zastavili, aspoň vý-
znamne spomalili devastovanie planéty
Zem. Aby sme ju našim deťom, od ktorých
sme si ju požičali, odovzdali v takom stave,
že ešte aj im zostane šanca, aby ju oni odo-
vzdali naším vnukom. Pretože dnes nič nie
je dôležitejšie.
Niekto múdry povedal: „Našu planétu sme ne-
zdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich
detí.“ No a my tie naše deti nehorázne okrá-
dame. O základ života. O planétu Zem.
Ľudská chamtivosť nepozná hranice a tech-
nický pokrok, ktorý ľudstvo dosiahol sa stal
strašnou zbraňou, pomocou ktorej sú prí-
rodné zdroje devastované tak, že nie sú
schopné obnovy. Či sú to svetové oceány,
dažďové pralesy, poľnohospodárska pôda,
alebo surovinové zdroje, denne sú decimo-
vané v mene bezbrehej spotreby vecí, kto-
ré sú nám vlastne nanič. Nezmyselne mení-
me kritériá kvality ľudského života a ešte
nezmyselnejšie sa zbavujeme kontaktu s prí-
rodou. Denne vytvárame obrovský ekolo-
gický dlh a našej planéte hrozí ekologický
kolaps. Finančné krízy zďaleka nie sú to naj-
horšie, čomu dnes čelíme. Už niekoľko ro-
kov hovoríme o trvalo udržateľnom rozvo-
ji. Zjednotená Európa ju prijala ako svoju
horizontálnu prioritu. Tým uznala, že nič
nie je dôležitejšie, ako zabezpečiť „taký spô-
sob rozvoja ľudskej spoločnosti, ktorý dáva
do súladu hospodársky a spoločenský po-
krok s plnohodnotným zachovaním život-
ného prostredia. Mnohokrát však veľké roz-
hodnutia zostanú len pri slovách. Pri uplat-
ňovaní myšlienok TUR platí, „nesnažme sa
hneď zmeniť svet, každý musí najskôr zme-
niť seba“. Preto je tak dôležitý dôraz na vý-

chovu. TUR nemôže byť iba témou intelek-
tuálnej elity a ekologických aktivistov. Mu-
sí sa stať súčasťou každodennej reálnej po-
litiky, výkonu štátnej a regionálnej moci,
činnosti ekonomických subjektov a hlavne
výchovno-vzdelávacieho systému. Ak chce-
me naplniť myšlienky TUR, musíme vycho-
vať novú generáciu ľudí. Ľudí, ktorí nebu-
dú vedieť iba čítať a počítať, ale ich men-
tálne vybavenia ich bude nútiť, správať sa
tak, aby eliminovali ekologické záťaže. Ke-
by národné vlády pristúpili k reálnym zme-
nám výchovno-vzdelávacieho systému pred
dvadsiatimi rokmi, keď podpísali deklará-
ciu OSN v Rio de Janeiro, mohli sme dnes
dúfať, že nám takáto generácia už rastie.
Bohužiaľ nerastie. Jedným z miest, kde mož-
no úplne hmatateľne pozorovať negatívne
zmeny životného prostredia sú svetové mo-
ria. Človek, ktorý sa tisícročia vyvíjal na sú-
ši, dosiahol nepredstaviteľný technický po-
krok. Mentálny vývoj ľudí však ďaleko za-
ostáva za vývojom technickým. Preto ľudia
bez zábran zneužívajú dosiahnutý pokrok
na drancovanie oceánov. Typickým príkla-
dom sú veľryby, ale tiež stavy rýb, žralokov
a iných živočíchov. Obrovské plávajúce to-
várne, riadené modernými navigačnými
a vyhľadávacími systémami nepretržite bráz-
dia svetové moria, ťahajú za sebou kilo-
metre sietí a žiadny živý tvor nemá šancu
uniknúť. Koralové útesy, najbohatšie a naj-
komplexnejšie ekosystémy na planéte, veľ-
mi citlivo reagujú na globálne zmeny odo-
hrávajúce sa na jej povrchu. Je to hrozný
pohľad, ako sa drasticky za pár rokov me-
nia životom prekypujúce útesy na bezdu-
chú hŕbu vápenca. More prináša množstvo
príkladov a príbehy morí sú často i príbeh-
mi ľudí, ktorí žijú na ich brehoch. Návštev-
níkov často udivuje jednoduchý život do-
morodcov a často si musia klásť otázku, či
v „civilizovanom svete“ vedú kvalitnejší ži-
vot. Kvalita života a TUR sú spojené nádo-
by. Svetové moria, koralové útesy a ľudia ži-
júci v ich okolí poskytujú aktuálne, smutné
ale i veľmi poučné príbehy o našom vzťahu
k životnému prostrediu, o kvalite a hodno-
tách života rôznych kultúr.
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Najlepší hokejisti sveta, plné štadióny či ne-
opakovateľné zážitky. To všetko čaká na
hokejových fanúšikov na Slovensku od 10.
do 26. mája 2019. Bratislava a Košice bu-
dú už po druhýkrát hostiť účastníkov IIHF
majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Ho-
kejová horúčka zasiahla našu krajinu už
v roku 2011. Premiérový šampionát pred
ôsmimi rokmi bol najväčšou športovou uda-
losťou v histórii krajiny. Na štadión Ondreja
Nepelu v Bratislave a do košickej Steel aré-
ny prišlo počas dvoch týždňov viac ako
406 000 fanúšikov z celého sveta. Priame
prenosy sledovali diváci v 114 krajinách.
Šampionátom žila celá krajina. Strhujúca
atmosféra bola tak na štadiónoch, ako aj
vo FAN zónach.
Na hokejové šialenstvo sa môžeme tešiť
opäť. Medzinárodná hokejová federácia IIHF
ešte v polovici mája 2015, počas šampioná-
tu v Prahe a Ostrave rozhodla, že Slovens-

ko preberie štafetu od Dánska a zorgani-
zuje vôbec druhý šampionát najvyššej ka-
tegórie v ére samostatnosti.
„Som presvedčený, že spolu vytvoríme nezabud-
nuteľný svetový šampionát, úžasnú atmosféru a ako
je pre Slovákov typické, vymyslíme niečo naviac,
aby si fanúšikovia majstrovstvá sveta na Slovens-
ku navždy zapamätali. Verím, že k tomu dopomô-
žu aj výkony našich reprezentantov,“ povedal pre-
zident Slovenského zväzu ľadového hoke-
ja Martin Kohút.
Zápasy základnej skupiny odohrajú v hlav-
nom meste Slovenska výbery Ruska, Švéds-
ka, Českej republiky, Švajčiarska, Nórska, Lo-
tyšska, Rakúska a Talianska. V aréne na vý-
chode republiky si zahrajú Kanada, USA,
Fínsko, Nemecko, Slovensko, Dánsko, Fran-
cúzsko a Veľká Británia.
Známy je už i maskot svetového šampioná-
tu. Vlka Gooolyho z roku 2011 vystrieda
medveď Macejko, ktorého pokrstili koncom

• • • Na Slovensku sa predstavia
najlepší hokejisti sveta
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januára na Štrbskom Plese a odvtedy baví
fanúšikov na rôznych miestach Slovenska.
Organizácia každého verejného, medziná-
rodného podujatia so sebou prináša - okrem
množstva organizačných výziev - aj veľkú
mieru zodpovednosti vo vzťahu k životné-
mu prostrediu. Preto aj pri majstrovstvách
sveta v ľadovom hokeji, ako jednom z top
svetových športových podujatí, čelí Organi-
začný výbor výzve, ako čo najviac elimino-
vať ich environmentálnu záťaž.
Jednotlivé národné delegácie prichádzajú
v desiatkach športovcov, trénerov a ostatné-
ho realizačného tímu, nehovoriac o množ-
stve fanúšikov, ktorých počet je v státisícoch.
Okrem zážitkov zo skvelých športových vý-
konov, interaktívnych aktivít a zábavy vo FAN
zónach, máme aj vyššie ambície. Ašpirujeme
na to, aby tieto majstrovstvá sveta v ľadovom
hokeji v srdci Európy boli aj „Zelenými majs-
trovstvami“. Organizačný výbor hľadá efek-
tívne riešenia ako predchádzať tvorbe od-
padov (napr. redukciou jednorazových plas-
tov, použitím zálohovaných pohárov apod.),
ako nakladať s už vytvoreným odpadom (dô-
sledné triedenie odpadu), vhodným umiest-

neným informačných tabúľ so vzdelávacím,
náučným obsahom a samozrejme dosledo-
vaním, kde takto vytriedený odpad skončí.
Téma „odpady“ je globálnou témou a práve
takéto veľké športové podujatie je ideálnou
príležitosťou, ako ľudí upozorniť na toto dia-
nie a informovať ich o možných riešeniach.
Pri takmer trojtýždňovom podujatí, akým
majstrovstvá sveta sú, zabezpečenie týchto
aktivít z hľadiska logistiky, personálneho za-
bezpečenia či limitovaných priestorov na zim-
ných štadiónoch nie je vôbec jednoduché. Je
to však ďalšia výzva, ktorú Organizačný vý-
bor prijal. „Aj v organizačnom výbore majstrovstiev
sveta si uvedomujeme dôležitosť zelených aktivít vo
vzťahu k životnému prostrediu a ďalším generáciám.
Vo svete je takýto prístup pomerne bežnou súčasťou
významných športových podujatí. Nechceme za-
ostávať ani na Slovensku, a preto sme prijali výzvu
v podobe „Zelených majstrovstiev. Aj z tohto dôvodu
sme uvítal možnosť podporiť existujúci projekt „Olo-
mániu“, kde vidíme potenciál najmä v oslovení mla-
dej generácie, detí a ich aktívneho zapojenie sa do
riešenia rôznych enviro tém“, povedal riaditeľ or-
ganizačného výboru 2019 IIHF MS v ľadovom
hokeji Igor Nemeček.

• • • Antarktída – krajina kráľovnej MAUD

27 rokov veľmi intenzívne cestujem, a až teraz sa mi po-
darilo dostať na južný pól. Ďalej už cesta nevedie. Každý
krok odtiaľ smeruje na sever. Na Antarktíde som bol tri
krát, prvý raz presne na sté výročie dobytia južného pólu.
To bolo v roku 2012. Južný pól je, veľmi ďaleko. Antarktí-
da je totiž väčšia než Európa. Podarilo sa nám zdolať tri
vrchy na ktorých sme stáli ako prví Slováci. Mali sme laná,
mačky, cepíny, helmy, boli sme naviazaní na lanách. Bola
to nádhera. Ja som videl vo svojom živote milión tučnia-
kov, no nikdy nie tučniaka cisárskeho - za nimi sme teraz
tri krát leteli. Ide o jediné zviera, ktoré na Antarktíde zi-
muje. Ten príbeh o tom ako vychovávajú mláďatá je prí-
behom najväčšej lásky. Samička ide týždne k moru aby na-
krmila mláďatko. Samček ohrieva vajíčko a schudne na po-
lovicu. Keď je rada na ňom, že sa môže konečne ísť najesť,
tak sú tak vysilení, že mnohí otcovia pri ceste k moru zom-
rú. Od vyčerpania. Keď prežijú, tak sa vrátia k svojej part-
nerke a k svojmu milovanému dieťaťu. Ľuboš Fellner
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Pavol Barabáš
filmový dokumentarista a ces-
tovateľ – ambasádor projektu
Spoločenská zodpovednosť je
pri výchove a vzdelávaní detí
a mládeže jeden z najdôleži-
tejších pojmov. Učíme deti na
každom podujatí, že aj malý

krok každého z nás, je dôležitý. Aké konkrétne
kroky v živote robíš ty, aby si sa správal spolo-
čensky zodpovedne práve v téme EKO? Koľko
každý z nás denne použije zo zdrojov zeme? Zá-
leží nám na tom? Človek sa preto musí stále učiť,
vzdelávať sa a hľadať súvislosti. Nesmie mu byť
ľahostajný dopad jeho existencie na našu Zem.
Koľko zdrojov je obnoviteľných a koľko už nie...
Ak si to naozaj uvedomíme, aj naše správanie sa
zmení. Nebudeme kupovať veci, ktoré nielen
škodia prostrediu, ale devastujú našu planétu už
pri získavaní materiálu na ich výrobu.
Téma nulového odpadu je v poslednej dobe veľ-
mi trendy. Snažíš sa netvoriť odpad? Rozmýšľaš
v obchode pred kúpou novej veci, či ju naozaj
potrebuješ? Človek si možno uvedomí, koľko od-
padu vyprodukuje, keby ho mal so sebou stále
nosiť na chrbte. Hneď by si rozmyslel, čo kúpi
a čo nie, prípadne v akej forme, v akom obale.
Hneď by inak rozmýšľal nad tým, koľko odpadu
vytvorí. Myslím, že by sa stalo veľmi rýchlo tren-
dy žiť skromnejšie.
Navštívil si časti sveta, kde sa smrteľníci ťažko
dostanú. Ako sa domorodé národy vyrovnáva-
jú s odpadom, ktorý nepoznajú? Neznámy od-
pad robí problémy aj nám. Nevieme, čo s ním.
Prešiel som mnoho prírodných národov a videl
som dedinky, ktoré žili až romanticky, nádherne
čisto, v symbióze s prírodou. Ale videl som aj
miesta, kde dorazila civilizácia, obchody s láka-
vo zabaleným tovarom a z raja sa stalo zrazu
smetisko. Čo s tým? To je akútna otázka aj mo-
dernej civilizácie.
Ktorá krajina ťa očarila a čím? S odstupom času
majú pre mňa stále väčšiu hodnotu cesty a do-
kumenty, v ktorých sme zachytili prírodných ľu-
dí v ich prirodzených podmienkach. Spomeniem
filmy Pururambo, Omo – cesta do praveku, či
Pygmejovia – deti džungle. Boli to náročné ces-
ty do doby kamennej, kde sme zachytili ľudí tak,
ako sa žilo pred niekoľkými tisícročiami. Pre mňa
to bolo také cestovanie v čase, ktoré sa už bo-
hužiaľ nebude dať zopakovať.

Ktoré tvoje filmy sú ti srdcu najbližšie a prečo?
Sú to filmy, kde sa mi podarilo zachytiť prírod-
né kmene, ku ktorým sa ešte nedostal vplyv mo-
dernej civilizácie. Mnoho z týchto filmov už osta-
ne len spomienkou na to, ako kedysi človek žil
na Zemi. Prešlo pár desaťročí a mnohé z nich už
v takej čistej forme neexistujú. Sú pre mňa nos-
talgickou spomienkou a akýmsi cestovaním v ča-
se. Je to niečo, čo sa už na túto planétu nevráti.
Preto tieto filmy majú pre mňa najväčšiu cenu.
Tvoje cesty na filmových záberoch občas pôso-
bia dosť nebezpečne. Bál si sa niekedy, že sa do-
mov už nevrátiš? Človek má obavy z prvého kro-
ku, ktorý ho vedie do neznáma. Ale keď urobí
prvý krok za svojim cieľom, aj to neznámo pre-
stáva byť neznámom. Otvárajú sa nové cesty,
spoznávate nových ľudí, kultúru. A svet sa zrazu
zdá byť bližší, priateľskejší. V každej krajine ľu-
dia vycítia, či prichádzate k nim s úctou k ich kul-
túre a zvykom. A aj tie návraty domov sú krajšie.
Čoho sa v živote bojíš? Nepovedal by som, že sa
niečoho bojím. Len mám obavy, aby o našom
osude nerozhodovali pomätení ľudia. A aby sme
v tejto technologickej dobe nezabúdali na svoj
vlastný kmeň.

Jaroslav Blaško
Filmový dokumentarista pod-
morského sveta – ambasádor
projektu
Spoločenská zodpovednosť je
pri výchove a vzdelávaní detí
a mládeže jeden z najdôležitej-
ších pojmov. Učíme deti na kaž-

dom podujatí, že aj malý krok každého z nás, je
dôležitý. Aké konkrétne kroky v súkromnom ži-
vote robíš ty, aby si sa správal spoločensky zod-
povedne práve v téme EKO? Naozaj sú dôležité
aj malé kroky. Ja som si kúpil plátenku, ktorú no-
sím všade so sebou, aby som nepoužíval plasto-
vé tašky. Snažím sa úplne vylúčiť nápoje v PET fľa-
šiach, aj keď z času na čas sa mi stane, že nemám
inú možnosť. Doma poctivo separujeme. Správať
sa spoločensky zodpovedne podľa mňa zname-
ná prijať osobnú zodpovednosť. Prestať sa tváriť,
že mňa sa to netýka. Vidím na svojich cestách tie
drastické zmeny a tak sa snažím obmedziť svoju
spotrebu naozaj iba na to, čo nevyhnutne po-
trebujem. Aj svoju neresť, ktorou je fajčenie faj-
ky som vyriešil tak, že som si kúpil staré fajky, vy-
čistil ich, vynovil a dal som im nový život.

• • • KTO JE KTO NA OFF
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Téma nulového odpadu je v poslednej dobe veľ-
mi trendy. Snažíš sa netvoriť odpad? Rozmýšľaš
v obchode pred kúpou novej veci, či ju naozaj
potrebuješ? Toto je nesmierne zaujímavá a dô-
ležitá téma. Je pravda, že na ľudí, ktorí sa zapo-
jili do hnutia Zero Waste sa dívame ako na ču-
dákov, pretože dokážu žiť tak, že za mesiac vy-
produkujú iba toľko odpadu, koľko sa ho zmes-
tí do ľudskej dlane. Mali by sme si však uvedo-
miť, že títo ľudia odmietli žiť svoj život na úkor
života na Zemi a v prospech výrobcov a ob-
chodných sietí. Pretože my spotrebitelia nepo-
trebujeme ani PET fľaše, ani plastové tašky, ani
množstvo iných druhov plastov a obalov. To iba
výrobcovia a obchodné siete potrebujú tieto oba-
ly, aby znásobovali svoje obraty a zisk. Využíva-
jú naše najhoršie vlastnosti ako sú pohodlnosť
a chamtivosť a pripravujú nás o kvalitu života
a množstvo životnej romantiky. Ja si ešte pamä-
tám, ako moja babka chodila kupovať mlieko do
hliníkovej kanvice. Bolo to úplne iné mlieko. Keď
ho nechala skysnúť, tak navarila zemiaky a ma-
li sme úžasnú pochúťku, alebo robila z kyslého
mlieka tvaroh a z neho potom úžasné slíže, bu-
chty a koláče. Bez akéhokoľvek odpadu! Ten svet
je zrejme nenávratne preč.
O to je dôležitejšie si uvedomovať a neustále si
pripomínať, ako je dôležité čo najviac elimino-
vať našu osobnú spotrebu. Aby sme hneď neku-
povali všetko, na čo nám padnú oči, alebo čo
nám šikovne podsunú mágovia reklamy.
Pred kúpou novej veci nemožno rozmýšľať v ob-
chode. To mám premyslené dávno pred tým, ako
sa do obchodu vyberiem. To je opäť nová téma.
My totiž postupne vymieňame pobyt v prírode
za pobyt v nákupných centrách. Odcudzujeme
sa prírode a potom sa jej osud pre nás stáva ľa-
hostajným.
Počas dovolenky si všímaš odpad? Ak áno, čo ťa
zaujalo v iných krajinách oblasti Odpadového
hospodárstva? Áno, odpad je jednou z veľmi dô-
ležitých tém, ktoré sa viažu s mojou prácou a bo-
hužiaľ, čím ďalej, tým viac je to tak, že prehliad-
nuť sa nedá, ani keby som veľmi chcel. Jeden z na-
šich filmových projektov sa volá „Vek smetí“, je
priamo zameraný na odpad a tak kdekoľvek sa
odstrihnem, tak sa snažím dokumentovať.
Vo všetkých exotických krajinách, ktoré sme my
nazvali tretím svetom, pozorujem jeden a ten is-
tý jav. Globalizácia sem síce prudkým tempom
prináša všetky produkty našej civilizácie, ale nik-
to sem súčasne neaplikuje nové poznatky a v na-
šom svete aj povinnosti, týkajúce sa hospodáre-
nia s odpadom.

Ľudia, ktorí ešte včera balili všetky potraviny do
banánového listu si neuvedomujú, že plastový
obal sa na rozdiel od toho listu za pár dní ne-
rozpadne, ale zostane ležať na zemi, alebo plá-
vať v mori stovky rokov.
Je to často hrozný pohľad na panenské pláže,
dedinky, či mestá posiate vrstvami odpadkov.

Adela Vinczeová
moderátorka – ambasádorka
projektu
Spoločenská zodpovednosť je
pri výchove a vzdelávaní detí
a mládeže jeden z najdôleži-
tejších pojmov. Učíme deti na
každom podujatí, že aj malý
krok každého z nás, je dôleži-

tý. Aké konkrétne kroky v živote robíš ty, aby si
sa správala spoločensky zodpovedne práve v té-
me EKO? Robím ich menej než by som chcela,
ale snažím sa stále niečo pridávať. Na cvičenie
nosím jednu fľašu, do ktorej si čapujem vodu.
Používam eko čistiace prostriedky, nosím si ná-
kupné tašky v ruksaku, aby som nepoužívala ige-
litky, chodievam veľa pešo alebo s MHD, triedim
doma odpad.
Téma nulového odpadu je v poslednej dobe veľ-
mi trendy. Snažíš sa netvoriť odpad? Rozmýšľaš
v obchode pred kúpou novej veci, či ju naozaj
potrebuješ? Hlavne si oveľa viac zvažujem, čo
vlastne potrebujem. A zistila som, že netreba nič,
že všetkého mám dosť. Skôr sa vecí zbavujem.
Počas dovolenky si všímaš odpad? Ak áno, čo ťa
zaujalo v iných krajinách oblasti Odpadového hos-
podárstva, recyklácie, či triedenia? Zaujalo ma, že
v mnohých ázijských krajinách ľudia úplne bežne
žijú vedľa kopy odpadkov. Kým to nemajú v do-
me, tak im to stačí. Vždy je to pre mňa prekva-
pujúce, že im toľko odpadu neprekáža a je jedno,
či sme vo Vietname, na Bali alebo na Sumatre.

Monika Babčanová
zástupkyňa SR na Impact Sum-
mite OSN k téme Udržateľný
rozvoj
laureátka Mierovej ceny NEF
šperkárka s pečiatkou fair tra-
de – ambasádorka projektu
Spoločenská zodpovednosť je
pri výchove a vzdelávaní detí

a mládeže jeden z najdôležitejších pojmov. Učí-
me deti na každom podujatí, že aj malý krok kaž-
dého z nás, je dôležitý. Aké konkrétne kroky v ži-
vote robíš ty, aby si sa správala spoločensky zod-
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povedne práve v téme EKO? Z určitého uhla po-
hľadu sme od malička žili čiastočne ekologicky aj
v našej rodine a ani sme si to neuvedomovali. Keď
som bola tínedžerka, prešívala som si šaty po ma-
me a starej mame, ktoré nosili, keď boli mladé.
V obchodoch nebolo toľko vecí ako je teraz. Všet-
ko sa zrýchlilo a aj spotreba ľudí rapídne narást-
la. Preto sa musíme uvedomelejšie venovať eko-
lógii v dennom živote. Okrem základných vecí
ako je separovanie odpadu, nenakupovanie
množstva nových vecí, šetrenie energiou, atď.
mám aj príležitosť robiť niečo viac. Už vyše osem
rokov spolupracujeme s domorodými kmeňmi
v kolumbijskom pralese, na základe fair trade
podmienok. Konkrétnym rodinám dávame mož-
nosť obživy v neľahkých podmienkach džungle.
Vykupujeme od nich orechy La Tagua, ktoré sa
nazývajú aj rastlinná slonovina a vyrábame z nich
gombíky, šperky a iné predmety. Oni si potom
tieto stromy vážia, nevyrubujú prales a udržujú
ho v pôvodnej forme, čo je dobré aj pre mnohé
druhy zvierat, ktoré boli na čiernej listine vyhy-
nutia. Týmto rodinám poskytujeme zdroje na to,
aby mohli ich deti študovať a so vzdelaním sa im
otvárajú nové poznatky o svojich právach a vyš-
šej životnej úrovni.
Navyše, používaním alternatívnej slonoviny ob-
medzujeme poľovanie na slony. Na každej palme
sa ročne urodí približne 25 kg plodov La Tagua,
čo predstavuje hmotnosť klov jedného slona.
Téma nulového odpadu je v poslednej dobe veľ-
mi trendy. Snažíš sa netvoriť odpad? Rozmýšľaš
v obchode pred kúpou novej veci, či ju naozaj
potrebuješ? Odkedy som sa prvýkrát vybrala na
cestu okolo sveta, môj pohľad na spotrebu sa veľ-
mi zmenil. Kedysi som v zľavách vedela nakúpiť
aj veci, ktoré som nepotrebovala. Keď som po-
tom cestovala niekoľko mesiacov z krajiny do kra-
jiny a všetok môj majetok sa musel vmestiť do
jedného ruksaka, rozmyslela som si, koľko kíl bu-
dem prenášať. Vystačila som si s minimum vecí
a uvedomila som si, že viac ani nepotrebujem.
Navyše, dostala som sa do menej rozvinutých kra-
jín, kde ľudia nevlastnia veľa. Majú dokopy mož-
no tri tričká a ďalšie si môžu zaobstarať až po-
tom, čo tieto zoderú a už sú nepoužiteľné. Rov-
nako je to aj s rôznymi prístrojmi v domácnosti.
Uvedomila som si, že človek prináša z obchod-
ných domov veci do domácnosti, ktorými ich za-
hlcuje a po čase sa už ani do toho bytu nevmes-
tíme. Preto teraz, keď som aj dlhšie doma, viac
rozmýšľam, či danú vec kúpim a naozaj využijem.
Navštívila si časti sveta na tvojich služobných
cestách, kde sa bežní smrteľníci ťažko dostanú.

Ako sa domorodé národy vysporiadavajú s od-
padom, ktorý nepoznajú?
Ak sa pozrieme napríklad na kolumbijskú džung-
ľu, kde žijú domorodí obyvatelia ďaleko od civi-
lizácie, ich odpad je hlavne biologický. Plasty sa
tam v zásade nemajú ako dostať ak ich tam ne-
prinesú turisti alebo nejaké korporácie, ktoré sa
tam tlačia robiť biznis. Nemusia separovať, lebo
väčšina odpadu zhnije v lese. Veľmi ma pobúri-
lo miesto v džungli pri Pacificku minulý rok, kde
sa dá dostať iba malým lietadlom. Žijú tam ko-
munity indiánskych kmeňov odkrojení od nášho
sveta. Keď som raz vyšla z džungle do zálivu a vi-
dela naplavený odpad z oceánu, uvedomila som
si, že to nie je ich odpad, ale náš. Zahlcujeme
ním nie len naše územie, ale aj ich, na míle vzdia-
lené od nás. Samozrejme, že nevedia, čo s ním
robiť.
Zúčastnila si sa zasadnutia Impact Summit OSN
ako zástupca Slovenskej republiky, kde sa pre-
berala téma Udržateľného rozvoja. Prihovárala
si sa k zástupcom 50-tich krajín sveta o projek-
toch Udržateľného rozvoja v praxi. Čím ťa obo-
hatil tento Summit?
Na Impact Summite som mala možnosť stretnúť
zaujímavé osobnosti z celého sveta a dozvedieť
sa oveľa viac o téme Udržateľných projektov.
V prvom rade to bol poznatok, aká široká téma
Udržateľný rozvoj je. Okrem podpory podnika-
nia v súlade so životným prostredím je to aj
zmierňovanie rozdielov životnej úrovne v chu-
dobných a rozvinutých krajinách, zmierňovanie
chudoby, prístup k informáciám, ku vzdelaniu
a poznaniu svojich práv. Každý speaker prezen-
toval svoj príbeh a musím priznať, že ten môj ich
veľmi zaujal. Netreba sa podceňovať, ale naopak,
to, čo robíme robiť vždy najlepšie ako vieme, so
srdcom a výsledok sa už dostaví.
Si laureátkou Mierovej ceny zo Slovenska za rok
2016. Udelené ti bolo „Za príkladnosť správania
sa k amazonskej krajine a jej domorodému oby-
vateľstvu, jeho podporou pracovnými príleži-
tosťami, za zisk licencie Fair Trade a za výni-
močnú šperkársku tvorbu z rastlinnej slonovi-
ny, ktorou sa nahrádzajú kly slona.“ Čo zname-
ná v praxi, príkladné správanie voči domorodé-
mu obyvateľstvu? Čiastočne som zodpovedala
túto otázku už v úvode. Spolupracujeme s do-
morodými obyvateľmi v kolumbijskej džungli,
kde žijú v spojení s prírodou, bez technologic-
kých vymožeností a mobilného signálu. My im
dávame možnosť rozvoja, pomáhame prístupom
k vzdelaniu, liekom, informáciám a tým aj k zvy-
šovaniu ich životnej úrovne.
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Miro Jaroš
spevák
Pozná Vás každé malé dieťa
a tie generácie rastú, takže už
aj teenagerom nie je Vaše me-
no cudzie. Je nejaká Vaša pes-
nička spojená s témou odpadu
alebo triedenia, či recyklácie?
Priznám sa, že zatiaľ nie. Ale

jednu tému už nosím dlhšie v hlave a keď sa do
nej pustím tak práve takáto pesnička vznikne.
Pravdepodobne sa bude volať Slamka.
Spoločenská zodpovednosť je pri výchove a vzde-
lávaní detí a mládeže jeden z najdôležitejších
pojmov. Učíme deti na každom podujatí, že aj
malý krok každého z nás, je dôležitý. Aké kroky
v živote robíte vy, aby ste sa správali spoločen-
sky zodpovedne práve v téme EKO? Separujem
odpad, recyklujem niektoré veci. Pri objednáva-
ní drinkov odmietam slamky, v obchode dávam
prednosť papierovým taškám. Tovar si často ne-
nechám ani zabaliť a rovno si ho uložím do tašky.
Téma nulového odpadu je v poslednej dobe veľmi
trendy. Snažíte sa netvoriť odpad? Rozmýšľate v ob-
chode pred kúpou novej veci, či ju naozaj potre-
bujete? Uvedomil som si nedávno, že v skrini mám
kopec oblečenia, ktoré nepotrebujem. Pretriedil
som ho a začal som nosiť také, na ktoré som už dáv-
no zabudol, takže nemám potrebu nakupovať no-
vé veci. A oblečenie, ktoré už nepotrebujem, ve-
nujem niekomu inému. Počas roka točíme veľa kli-
pov, do ktorých treba obliecť deti, aj v tomto sme-
re oblečenie a topánky uchovávame v pivnici a keď
je treba, tak ich opätovne používame.
Recyklujete veci v domácnosti? Ako kedy. Teda
pokiaľ ide o plastové fľaše, tak ich odkladám se-
parátne, alebo keď sa nazbiera viac kartónové-
ho odpadu, hádžem ho do kontajnera určené-
ho na papier. Všetko ostatné dávam dokopy. Pri
nákupe tovaru do domácnosti však dávam po-
zor na to, v akom obale je čo zabalené, snažím
sa vytvárať odpadu čo najmenej.

Peter Krasnec
prezident A.P.O.H.
Spoločenská zodpovednosť je
pri výchove a vzdelávaní detí
a mládeže jeden z najdôleži-
tejších pojmov. Učíme deti na
každom podujatí, že aj malý
krok každého z nás, je dôleži-

tý. Aké konkrétne kroky v súkromnom živote ro-
bíš ty, aby si sa správal spoločensky zodpoved-
ne práve v téme EKO? V súkromí sa riadim tým,

čo som sa v živote naučil od mojich rodičov, z pra-
xe, štúdia a pod. V prvom rade byť čestný, stáť si
za svojim slovom, byť spravodlivý, posúvať sa
v učení ďalej a v súčasnosti, keď už mám určité
vzdelanie a skúsenosti z oblasti odpadov, „po-
súvať“ moje znalosti ďalej dospelým, deťom, štu-
dentom v rámci diskusií, ktorých sa zúčastňujem.
Téma nulového odpadu je v poslednej dobe veľ-
mi trendy. Snažíš sa netvoriť odpad? Rozmýšľaš
v obchode pred kúpou novej veci, či ju naozaj
potrebuješ? Odpad netvoriť je v podstate pri sú-
časnom konzumnom živote temer nemožné. Sa-
mozrejme, aj ja tvorím odpad. No treba sa do-
pracovať k tomu, aby sme odpadu tvorili čo naj-
menej a keď ho už vytvoríme, aby sa dostal tam,
kam má, t.j. druhotné suroviny do farebných
kontajnerov a nespracovateľný odpad do čier-
nych nádob. Pri kúpe výrobkov sa snažím mini-
malizovať „kúpu“ nadbytočných obalov, z kto-
rých sa neskôr môžu stať odpady a snažím sa ku-
povať len to, čo naozaj potrebujem. K tomu ve-
diem aj moju rodinu a známych v okolí, takže
pevne dúfam, že spoločne prispievame k mini-
malizácií tvorby odpadov.
Počas dovolenky si všímaš odpad? Ak áno, čo ťa
zaujalo v iných krajinách oblasti Odpadového
hospodárstva? Samozrejme – je to taká moja pro-
fesionálna deformácia. Zaujímavé je to, že čas-
tokrát cez odpady vieš spoznať kultúru krajiny
a obyvateľov, ktorí v nej žijú. A môžem povedať,
bol som na viacerých zaujímavých miestach, že
kultúra v odpadovom hospodárstve je naozaj za-
ujímavá a širokospektrálna. Hlavne ma zaujal roz-
ličný systém zberu odpadov (niekde majú aj osem
kontajnerov na separovaný zber napríklad v prí-
rodných parkoch na Srí Lanke a niekde ani jeden,
v Egypte...), cez rozličný prístup k odpadom až
po „kultúru“ zberu odpadov.
Čo je úlohou APOH? Jedným zo základných za-
meraní APOH je vyvíjanie aktivít smerujúcich
k presadzovaniu záujmov svojich členov predo-
všetkým v oblasti harmonizácie legislatívy od-
padového hospodárstva SR s právom Európskej
únie, dodržiavania princípov spoločného eu-
rópskeho trhu a ochrany hospodárskej súťaže.

Michal Sebíň
riaditeľ NATUR-PACK, a.s.
Spoločenská zodpovednosť je
pri výchove a vzdelávaní detí
a mládeže jeden z najdôleži-
tejších pojmov. Učíme deti na
každom podujatí, že aj malý
krok každého z nás, je dôleži-
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tý. Aké konkrétne kroky v súkromnom živote ro-
bíš ty, aby si sa správal spoločensky zodpoved-
ne práve v téme EKO? Triedenie a recyklácia od-
padov majú priame prepojenie nielen s osobnou
a spoločenskou zodpovednosťou, ale predsta-
vujú jednu z aktivít ochrany životného prostre-
dia. Preto vediem svoju rodinu k úcte k prírode,
ku ktorej mám aj ja sám veľmi blízky vzťah. Ak
človek vníma prírodu ako dôležitú súčasť živo-
ta, je vnímavý aj na jeho vlastné možnosti, ako
prispieť k jej ochrane.
Téma nulového odpadu je v poslednej dobe veľ-
mi trendy. Snažíš sa netvoriť odpad? Rozmýšľaš
v obchode pred kúpou novej veci, či ju naozaj
potrebuješ? Keďže reprezentujem najsilnejšiu
organizáciu zodpovednosti výrobcov na Slo-
vensku, dbám na to, aby som aj svoje deti a naj-
bližšiu rodinu viedol k pravidlám zodpovedné-
ho prístupu k odpadom. Predchádzanie vzniku
odpadov je na prvom mieste. Nakupujem iba to
čo nevyhnutne nepotrebujem, odpady triedim
a veľmi som si obľúbil pitie vody zo sklenenej fľa-
še. To odporúčam každému.
Počas dovolenky si všímaš odpad? Ak áno, čo ťa
zaujalo v iných krajinách oblasti Odpadového
hospodárstva? Je to istá profesionálna defor-
mácia, ale veľmi intenzívne. Ak som v zahraničí,
prípadne na dovolenke, zaujíma ma, ako tam
systém triedeného zberu funguje, prípadne ne-
funguje. Zaujímavé je napríklad pozorovať ná-
jazdy vykrádačov žltých nádob v Chorvátsku, kde
je zavedený aj systém zálohovania jednorazo-
vých PET fliaš, o ktorom sa teraz veľa hovorí aj
na Slovensku. Nedávno som tiež navštívil Litvu,
po vzore ktorej by sa mal systém zálohovania za-
viesť u nás. A veru, ako som zistil, čaká nás ešte
neľahká cesta aby sme sa Litovčanom vyrovnali.
Čomu sa spoločnosť venuje? Spoločnosť NATUR-
PACK je organizáciou zodpovednosti výrobcov
(OZV) a jej úlohou je pre svojich klientov zabez-
pečovať dodržiavanie povinností vyplývajúcich
zo zákona o odpadoch. Všetky povinnosti sme-
rujú k zabezpečeniu recyklácie vybraných dru-
hov odpadov (najmä odpadov z obalov, elek-
troodpadov a odpadov z batérií a akumuláto-
rov). Dôležitou súčasťou triedeného zberu sú aj
samosprávy, ktorých takmer 1100 je zmluvným
partnerom NATUR-PACKu. Úlohou NATUR-PAC-
Ku je prostredníctvom zberových spoločností (na-
pr. OLO) zabezpečiť samosprávam fungujúci sys-
tém triedeného zberu komunálneho odpadu.
Aby všetko fungovalo ako má, ukladá zákon
o odpadoch NATUR-PACKu a ostatným OZV aj
povinnosť vzdelávať a motivovať verejnosť k trie-

deniu odpadov. Práve v tomto smere sa nám
osvedčila spolupráca s originálnymi vzdelávací-
mi projektmi pre deti, akými je aj OLOMÁNIA
alebo čoraz populárnejšie OLOCENTRUM.

Thomas Puskailer
spevák – ambasádor projektu
Pozná Ťa každé malé dieťa na
Slovensku. Je nejaká tvoja pes-
nička spojená s témou odpadu
alebo triedenia, či recyklácie?
Pesničky spojené s témou od-
padu alebo triedenia či recy-

klácie mám rôzne v mojom projekte Eco Tour,
napríklad známu pesničku „Despacito” sme pre-
textovali na „Ne-splách-nito“. Pesnička je o tom,
že toaleta nie je odpadový kôš, alebo známu pes-
ničku „Havana” sme pretextovali ako „Tak Choď
So Smeťami” a spievame v nej o tom, aby sa od-
pad triedil a vyhodil do správneho kontajnera.
Spoločenská zodpovednosť je pri výchove
a vzdelávaní detí a mládeže jeden z najdôleži-
tejších pojmov. Učíme deti na každom poduja-
tí, že aj malý krok každého z nás, je dôležitý. Aké
konkrétne kroky v živote robíš ty, aby si sa sprá-
val spoločensky zodpovedne práve v téme EKO?
Ja žijem a snažím sa každý deň žiť EKO ekolo-
gicky v tom, že doma triedim odpad, všetky žia-
rovky doma sú šetriace žiarovky, vypnem svetlo,
keď nie som v izbe (šetrím takto elektrinu), ne-
plytvám s vodou, mám doma nábytok čo som
sám urobil z paliet alebo starého dreva (upcy-
klácia), staré šaty nevyhadzujem ale darujem dru-
hým, jazdíme na ekologickom hybridnom aute.
Keď chodím na prechádzku s rodinou a psíkmi
a vidím nejaký odpad v lese tak ho zodvihnem
a vyhodím ho do správneho kontajnera.
Téma nulového odpadu je v poslednej dobe veľ-
mi trendy. Snažíš sa netvoriť odpad? Rozmýšľaš
v obchode pred kúpou novej veci, či ju naozaj
potrebuješ? Snažím sa netvoriť odpad tak, že zo-
berieme svoje tašky, keď ideme na nákup. Ne-
balíme zbytočne ovocie alebo zeleninu do plas-
tových tašiek. Kupujeme vždy väčšie balenie.
A vždy porozmýšľame, že čo naozaj potrebuje-
me, aby sme zbytočne nerobili odpad doma.
Si scestovaný až-až...čo ťa zaujalo v iných kraji-
nách, kde si žil v oblasti Odpadového hospo-
dárstva? Žil som, veľa cestoval a v niektorých kra-
jinách je to lepšie a v niektorých krajinách je to
horšie z hľadiska odpadu. Napríklad bol som na
Srí Lanke a tam dokonca odpad pália vedla ces-
ty alebo pred domom čo je zakázané a veľmi ne-
eko-logické. A to ma veľmi osobne šokovalo. Ale-
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bo napríklad vo Švajčiarsku, kde sú veľmi ďale-
ko v oblasti odpadového hospodárstva a sepa-
rácie odpadu, som dostal pokutu (veľmi dávno),
keď som hodil papier tam, kde patril plast. A pán
policajt, čo riešil odpad našiel moju adresu v sáč-
ku a mi zaklopal na dvere a mi dal 70 euro po-
kutu. A odvtedy si veľmi dávam pozor na to, kde
dávam odpad.

Ľuboš Fellner
majiteľ CK BUBO – ambasádor
projektu
Spoločenská zodpovednosť je pri
výchove a vzdelávaní detí a mlá-
deže jeden z najdôležitejších poj-
mov. Učíme deti na každom po-
dujatí, že aj malý krok každého
z nás, je dôležitý. Aké konkrét-

ne kroky v živote robíš ty, aby si sa správal spo-
ločensky zodpovedne práve v téme EKO? Snažím
sa správať zodpovedne, tak, aby som sa mohol po-
zrieť do zrkadla a byť na to, čo robím hrdý. Asi je
to výchovou, ktorá bola vedená liberálne a pravi-
covo, založená na osobnej zodpovednosti. Nezo-
bral som a ani nedal úplatok. Snažím sa, aby mo-
ja firma a cesty s BUBO mali hlbší zmyseľ. Ekoló-
gia je súčasťou môjho snaženia o dobrú firmu,
o slušný život. Na našich zájazdoch sa správame
slušne, čo si prinesieme, to si aj odnesieme. Na po-
slednej ceste na Antarktídu to bolo vyšpikované
do maxima aj čo sa týka výlučkov. Všetko sa bralo
z Antarktídy preč. Veď ide o najčistejší kontinent.
Dobyli sme južný pól a vyšli na tri vrcholy, kde eš-
te nestála noha žiadneho Slováka. No nič sme od-
tiaľ nedoniesli a ani sme tam nič nenechali.
O týždeň letím na Špicbergy, kde ukladáme zá-
znamy z prvých 25 rokov slovenského cestovateľ-
stva, ktoré BUBO od svojho počiatku spolurozví-
ja. Záznam je zapísaný na 100% ekologickom mé-
diu a ukladáme ho do jaskyne, kde je opäť všet-
ko na 100% ekologické. Spolu s nami tam mate-
riály ukladá svetový olympijský výbor a spisy tam
ukladá aj Vatikán. Teraz to znie divne, lebo my
sme prví zo Slovenska, ktorí si sem veci ukladáme,
ale o pár rokov o tomto medzinárodnom projek-
te budete počuť.
Téma nulového odpadu je v poslednej dobe veľ-
mi trendy. Snažíš sa netvoriť odpad? Nemôžem
povedať. Ani sa to pri dnešnom spôsobe života
nedá. Človek by však mal žiť skromne... Ale ani to
sa mi nedarí. Poviem si, „už budeš mať päťdesiat
a kedy si teda dopraješ?” No nepovažujem to za
múdre a ani správne. Žiť skromne je správne. A žiť
skromne znamená tvoriť menej odpadu. Ale ďa-

kujem za otázku, nakopla ma na správnejší smer.
Budem na to odteraz myslieť.
Rozmýšľaš v obchode pred kúpou novej veci, či ju
naozaj potrebuješ? Moja manželka hovorí, že ži-
jeme skromne. Že skoro nič nekupujeme. Peniaze
dávame do cestovania a vzdelania. No mohli by
sme nakupovať ešte menej. V dnešnej konzumnej
spoločnosti je to však ťažké. Myslím si, že svojim
životom som považovaný už aj tak za čudáka. Nič
nekupovať, to by už nešlo. No mám recept. Ja mám
rád najlepšie značky sveta. Chcem kúpiť to naj-
lepšie, čo existuje a potom to už nikdy nevymeniť.
To sa týka fotoaparátu, hodiniek, auta, všetkého.
Chcem jednu jedinú vec, nepotrebujem viac. Tak-
že možno naozaj kupujem málo.
Navštívil si časti sveta, kde sa smrteľníci ťažko do-
stanú. Ako sa domorodé národy vyrovnávajú s od-
padom, ktorý nepoznajú? Afrika má s odpadom
veľký problém. Dedinky sú nádherné čisté. Na zem
sa tu hádže prírodný materiál, umelú hmotu ne-
poznajú – raj na zemi. No africké mestá sú najšpi-
navšie na svete. Nemajú OLO a odpadky sa pova-
ľujú všade naokolo. Somálsko vyzeralo ako plné via-
nočných stromčekov. Boli to pestrofarebné igelito-
vé sáčky na pichlavých kríkoch. Otrasný pohľad. Špi-
nu a smrad som našiel na juhu Sudánu, v Čade, v Be-
nine. No teraz som bol v najväčšom slume Kapské-
ho mesta - Khayelitsha a tam boli domy vo vnútri
čistučké. Slumom sa niesol smrádeček, veď jedna
toaleta je na 6 rodín. No vo vnútri domčekov bolo
útulne aj keď cez strechu dovnútra trošku pršalo.
Ktorá krajina ťa očarila a čím? Milujem našu pla-
nétu. Uvedomujem si aké mám šťastie, že môžem
tak cestovať a ísť do hĺbky. Každá krajina je zaují-
mavá, ak máte dobrého sprievodcu, ktorý vám ju
ukáže, vysvetlí, čo vidíte. Aj na prvý pohľad nudné
polárne krajiny - Arktída a Antarktída - sú veľmi za-
ujímavé. Mám rád Myanmarsko a Indiu.V posed-
nej dobe ma nadchla Saudská Arábia a Kolumbia.
Tvoje cesty na občas pôsobia dosť nebezpečne.
Bál si sa niekedy, že sa domov už nevrátiš? Čoho
sa v živote bojíš? Nie, na cestách sa nebojím. Keď
som na cestách, otvoria sa mi zreničky, milujem
vietor vo vlasoch. Chyby som robil na začiatku, te-
raz, ako v každom povolaní, človek rokmi získava
skúsenosti. Práve včera som počul ako jeden Slo-
vák dostal horúčku Dengue v Thajsku, čo je bež-
ná krajina. Moja odpoveď je, že je to jeho chyba.
V cudzom prostredí neznalý urobí chyby a tie -
nielen infekčné choroby – ho môžu výjsť značne
draho. V každej oblasti sú amatéri a profíci. Tie
ťažké expedície sú pre mňa tréningom na „bež-
né” krajiny. Poznám jedno dobré heslo, ktorým sa
riadim „len blbcovi sa niečo stane“.
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„Konať v súlade s prírodou je pre rozumného tvora to isté,
ako konať v súlade s rozumom.“

Marcus Aurelius

Siedmy ročník trojdňového filmového festivalu Olománie privítal dnes 450 žiakov základ-
ných a špeciálnych škôl. Program festivalu sa zameria nielen na základné témy, akými sú
triedenie a recyklácia odpadu, o ktorých sa budú deti rozprávať s odborníkmi odpadového
hospodárstva, ale aj na netvorbu odpadu.

Hostí podujatia vyspovedala ambasádorka projektu Olománia Adela Vinczeová, ktorá zá-
roveň pokrstila novú ambasádorku projektu, Moniku Babčanovú, šperkárku, ktorá je zá-
stupkyňou SR na Impact Summite OSN k téme Udržateľný rozvoj a tiež laureátkou Mierovej
ceny. Každým podujatím celoročného výchovno-vzdelávacieho projektu sa snažíme o na-
plnenie jeho hlavného cieľa a to naučiť najmladšiu generáciu Bratislavčanov triediť a cez ňu
osloviť dospelých a pripomenúť, že triedenie nie je voľba, ale zákonom stanovená povin-
nosť. Dnešní odborní hostia, riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK a.s. Michal Sebíň a prezident
APOH Peter Krasnec sa zhodli, že deti sú úžasným publikom, ktoré sa aktívne zapája do váž-
nych tém. Deti potrebujú zvýšiť adrenalín, o ktorý sa tento deň postaralo vyhlásenie víťazov
súťaže, ktorá prebiehala v spolupráci s organizátorom Majstrovstiev sveta v ľadovom hoke-
ji. Témou súťaže bolo vybrať si krajinu, účastníka Majstrovstiev, a popísať situáciu odpado-
vého hospodárstva v nej. Víťaz súťaže bol ocenený v podobe lístkov na hokej pre celú trie-
du. Podmienkou bol tímový duch pri práci, tak ako to je pri hokeji. A keďže aj v hokeji zo-
hráva šťastie veľkú úlohu, taká istá cena bola vylosovaná zo všetkých zapojených škôl. Cenu
slávnostne odovzdal bývalý slovenský reprezentant Ján Lašák, naša hokejová legenda.
Každý rok sa snažíme do programu filmového festivalu Olománie zaradiť niečo nové, iné,
čo by ho nielen spestrilo, ale aj motivovalo jeho účastníkov zmeniť svoje návyky k lepšiemu.
Výber filmov je v porovnaní s odbornými diskusiami, ktoré festival dopĺňajú zameraný na
netvorbu odpadu alebo lepšie povedané poukazujú na to, ako niektoré krajiny sveta do-
kážu spotrebovať všetko a ako málo potrebujú k životu v protiklade k tým, kde konzumný
spôsob života presahuje zdravý rozum človeka. Deti mali možnosť sledovať filmovú novin-
ku od dokumentaristu a ambasádora projektu Paľa Barabáša, Tieň jaguára. Film sa nesie
v myšlienke, v strate úcty spoločnosti k zemi, vode, vzduchu i všetkému živému. Autor nás
núti zamyslieť sa nad programovateľnosťou človeka všetko si kúpiť a stratou spolupatrič-
nosti s planétou Zem. Ďalším hosťom festivalu bol dokumentarista podmorského sveta Ja-
roslav Blaško, ktorý predstavil ukážky z pripravovaného filmu Kód draka a Vek smetí z edí-
cie Požičaná planéta.
Naše pozvanie do diskusií v druhý a tretí deň prijali ambasádor projektu spevák Thomas Pus-
kailer a obľúbenec detských pódií spevák Miro Jaroš, ktorí sa podelia o svoje „odpadové“ skú-
senosti. Chladný pozdrav z Antarktídy prinesie cestovateľ Ľuboš Fellner, ktorý pozná snáď už
všetky kúty Zeme a preto vie vymenovať tie najčistejšie, ale aj najšpinavšie časti sveta.
Pomocou takýchto podujatí, akými je filmový festival Olománie, ktoré brati-
slavská mestská spoločnosť OLO organizuje, ako jedno z viacerých podujatí
počas školského roka, sa deťom snažíme netradične pripomenúť dôležitosť
triedenia odpadu a jeho význam v odpadovom hospodárstve. Nestačí len
rozprávať, deti sa musia dotknúť, zažiť, spolupodieľať sa, cítiť zodpoved-
nosť a spolupatričnosť. Možno sa budeme opakovať, ale na to aby sme
zmenili svet, či myslenie iných ľudí, nestačia len prázdne slová, musíme
začať, každý z nás, v prvom rade od seba. My sa snažíme! A 23 tisíc detí
sa každý rok už 7 rokov snaží ten svet zmeniť. A ako ste na tom vy?

Ing. Karin Zvalová
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POVINNÉ DISCIPLÍNY:
Zber papiera • Zber plastu

SPRIEVODNÉ DISCIPLÍNY:
September 2018 S OLO zadarmo do ZOO
December 2018 OLO ART
Február 2019 Filmový festival Olománie
Apríl 2019 Mesiac exkurzií
Máj 2019 Mobilná dopravná výchova
Jún 2019 Veľké finále
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