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Olompijský filmový festival je predovšetkým o ľuďoch, o ich vzťahu k prírode, ale aj k sebe
samým, o odpade a následne o recyklácií, o zamyslení sa nad tým, čo v živote naozaj
potrebujeme. Deti robia malé hlúposti nad ktorými sa usmejeme, opravíme a ukážeme im
správny smer. Dospelí však robia chyby, ktorých dôsledky sa mnohokrát nedajú zvrátiť
a ovplyvňujú život nás všetkých. Spoločne sa preto pokúsme prebudiť v nás samotných
človeka a objaviť skutočné hodnoty v živote. Cez úžasné filmy a rozprávanie zaujímavých
ľudí možno objavíme neobjavené a napravíme nenapraviteľné. Hovorí sa, že koľko jazykov
vieš, toľkokrát si človekom, alebo že podľa nechtov, šiat, či slovníka spoznáte ľudí okolo vás.
Nemali by sme ale zabudnúť, že najviac o nás všetkých prezrádza každodenný odpad a smeti
okolo nás. Prajeme zábavné vzdelávanie sa!

Olompijský filmový festival
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18. február „OBJAV V SEBE ČLOVEKA“
� 8.45 Slávnostné otvorenie OFF –Roman Achimský a Peter Lím
� 9.15 Cestovateľ smetiarom (film SR)
� 9.25 Recyklácia mobilných telefónov (film Nemecko)
� 9.40 Recyklácia skla (NATUR PACK) –Michal Sebíň
� 9.50 Výroba skla očami aj sklára – Lukáš Latinák
� 10.05 Prestávka
� 10.25 Pygmejovia, deti džungle (film SR)
� 11.15 „Veľký ako lakeť“ – Ľuboš Fellner
� 11.30 Autogramiáda hostí podujatia

19. február „KDE KONČÍ NEKONEČNÝ PRÍBEH?“
� 8.45 Otvorenie OFF
� 9.05 Životný príbeh nápojovej plechovky (film SR)
� 9.20 Recyklácia nápojovej plechovky (BevCan East) – Ľubomír Augustín
� 9.35 Pretože žijem dlhšie ako ty! (film Nemecko) – Peter Lím
� 9.55 180 stupňov (film Nemecko)
� 10.05 Prestávka
� 10.25 Záchranári potravín (film Nemecko)
� 11.15 Čo vy na to, pán Bukovský? – Adela Banášová

– Igor Bukovský
� 11.35 Autogramiáda hostí podujatia

20. február „PRETOŽE ŽIJEM DLHŠIE AKO TY!“
� 8.45 Otvorenie OFF
� 9.00 Plasty – Skutočná morská príšera (film Nemecko)
� 9.25 Recyklácia plastov (GENERAL PLASTIC) – Peter Krasnec
� 9.35 Bez lesov (film Francúzsko)
� 9.45 Aj ja separujem! – Petra Polnišová a Peter Lím
� 10.05 Prestávka
� 10.20 Pretože žijem dlhšie ako ty! (film Nemecko)
� 11.05 Autogramiáda hostí podujatia

PROGRAM OFF



3

PRETOŽE ŽIJEM DLHŠIE AKO TY! 
Réžia: Henriette Bornkamm
Rok: 2012
Štát: Nemecko
Video: 43 min 30 s
Film rozpráva príbeh o deťoch, ktoré si po-
vedali, že sa už nebudú spoliehať na do-
spelých. Rozbehli vlastné projekty a snažia
sa urobiť svet lepším. Za svojimi snami idú
s prekvapujúcou vervou. Vytvorili celosve-
tovú sieť a o svojich projektoch, chatujú on-
line. Vysádzajú stromy, majú prednášky na
detských konferenciách a niekedy aj na po-
litických fórach. Pracujú ako dospelí profe-
sionáli, len majú iné názory. Film ukazuje
ich snahu o naplnenie cieľov. 

PROGRAM S MYŠKOU – RECYKLÁCIA
MOBILNÉHO TELEFÓNU
Réžia: Jan Marschner
Rok: 2012
Štát: Nemecko 
Video: 10 min 4 s
Milióny mobilov sa povaľujú v našich zá-
suvkách. Nemusíme ich nechať zapadať pra-
chom, ale môžeme ich ešte využiť. Ako bel-
gická spoločnosť, ktorá ich hádže do špe-
ciálnej drvičky. Tá ich rozdrví na kusy a tie
sa potom roztriedia na syntetiku, meď,
striebro a dokonca aj niekoľko kíl zlata. 

ZÁCHRANÁRI POTRAVÍN 
Réžia: Valentin Thurn
Rok: 2013
Štát: Nemecko
Video: 54 min
Príbeh ľudí, ktorí bojujú za iný spôsob za-
obchádzania s potravinami a jedlom. Poľ-
nohospodári, riaditelia supermarketov, šéf-
kuchári, študenti dizajnu a obyčajné do-

mácnosti – všetci na svojom mieste vo vý-
robnom reťazci. Ešte stále vyhadzujeme
polovicu potravín. Príklady týchto ľudí kla-
dú otázku: Prečo je také ťažké s týmto pro-
blémom bojovať? Film analyzuje každú
časť výrobného reťazca, prečo sa vyha-
dzovať dokonca oplatí, čisto z podnikateľ-
ského pohľadu, hoci nám hrozí ekologic-
ká katastrofa a nevieme nakŕmiť hladujú-
ci svet.

PLASTY – SKUTOČNÁ
MORSKÁ PRÍŠERA 
Réžia: Max Monch, Friedemann Hottenba-
cher
Rok: 2012
Štát: Nemecko
Video: 52 min
Aké dôsledky má znečistenie morí plasta-
mi? Film poskytuje prehľad aktuálnych ve-
deckých poznatkov. Každý rok odhodia ľu-
dia do mora 6 miliónov ton plastov. Oceá-
nológ a aktivista Markus Eriksen sa plaví
z čilského pobrežia naprieč Tichým oceá-
nom na Veľkonočný ostrov, aby dokázal
existenciu Juhotichomorského odpadko-
vého víru. Dva obrovské „ostrovy“ nero-
zložiteľného odpadu boli objavené v se-
vernom Atlantiku a Severnom Tichomorí,
a tri zostávajú niekde na južnej pologuli.
Aký to má na našu planétu vplyv?

U-TURN 
Réžia: Oliver Hoffmann
Rok: 2012
Štát: Nemecko
Video: 2 min 30 s
Animovaný film pre deti a mládež, ktorý na-
stoľuje otázky globálnej a environmentál-
nej spravodlivosti

ANOTÁCIA K FILMOM
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BEZ LESOV 
Réžia: Dominique Soyer
Rok: 2013
Štát: Francúzsko
Video: 13 min
Humorným a zároveň poetickým jazykom
ilustruje film pre deti problém odlesňova-
nia. Nabáda k väčšej úcte k životnému pro-
strediu a podnecuje k zmene životného štý-
lu, ktorý je kľúčom k ochrane našich lesov.
Len tak dokážeme zmierniť dopad globál-
neho odlesňovania.

CESTOVATEĽ SMETIAROM
Rok: 2013
Štát: Slovensko
Video: 5 min 26 s
Každý chlapec má svoje sny. Robota snov,
tak ju nazval hrdý člen Olompijského vý-
boru, cestovateľ a doktor Ľuboš Fellner. „Kaž-
dý by si to mal vyskúšať, čo je ekológia, keď
tu visíte od polnoci do rána, v zime, v daž-
di, je to fakt makačka...“ 

ŽIVOTNÝ PRÍBEH
NÁPOJOVEJ PLECHOVKY
Rok: 2013
Štát: Slovensko/Nemecko
Video: 12 min 
V dobe Napoleona III. bola cena hliníku ta-
ká vysoká, že by v súčasných cenách stál
1 kg tohto materiálu takmer 3,5 mil. eur.
Dnes sa v SR spotrebuje približne 20 ks ná-
pojových plechoviek na osobu ročne. Z toh-
to množstva sa, žiaľ, iba nepatrná časť re-
cykluje. V porovnaní s výrobou hliníka z pri-
márnej suroviny – bauxitu, výroba hliníku
z recyklovaných plechoviek ušetrí až 95%
energie a obmedzuje tvorbu emisií sklení-
kových plynov.

PYGMEJOVIA, DETI DŽUNGLE 
Réžia: Pavol Barabáš
Rok: 2011
Štát: Slovensko
Video: 52 min
„Nekráčajte po vychodených cestách. Nie,
vyberte sa cez neschodené končiny a sami
zanechajte po sebe chodník.“

Pavol Barabáš
Film nastavuje zrkadlo aj dnešnej spoloč-
nosti. Mali sme obrovské šťastie. Po nároč-
nom pochode a dobrodružnom hľadaní
v srdci čiernej Afriky sa nám podarilo, hlbo-
ko v konžskom pralese, nájsť ukryté etni-
kum, ktoré ešte žije prírodným spôsobom
života. Kmeň, ktorý sa ešte živí lovom a zbe-
rom, tak ako pred tisícročiami. Pralesní ľu-
dia, o ktorých si svet myslí, že už nejestvu-
jú...Práve cesta do dôb minulých, do dôb,
keď tie najjednoduchšie veci prinášali ľu-
ďom šťastie, nás priviedla k začiatkom ľud-
skej existencie. Je to film aj o poznaní, že
mnohými zázrakmi, ktoré si v obchodných
centrách nakupujeme, spôsobujeme v tre-
ťom svete veľké ľudské utrpenie...

ANOTÁCIA K FILMOM
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Ing. Roman Achimský 
Generálny riaditeľ OLO a.s. 

Som vyštudovaný stavebný
inžinier, ale neživím sa tým-
to remeslom. Dokážem sa
zažrať do akejkoľvek zmy-
sluplnej profesie. K stavbá-
rine sa dostanem skôr z po-
zície investora, pričom zí-

skané vzdelanie mi v týchto prípadoch uľah-
čuje a urýchľuje moje rozhodnutia.
Najobľúbenejšie jedlo?
Kapustnica. Tú môžem aj 3 x denne, ale ne-
unikne predo mnou takmer žiadne jedlo.
Naj činnosť?
Intenzívny šport, ktorým si dokážem vyčis-
tiť hlavu, najmä tenis a lyžovanie. Mám rád
aj golf, ale pri ňom zase musíte byť úplne
v pohode, inak Vašu hlavu ešte viac zaťaží. 
Naj miesto na svete?
Najlepšie sa cítim na horách, kde mi stačí aj
dívať sa. More tiež nie je na zahodenie, len
musí byť spojené s nejakou aktivitou, inak
sa rýchlo okuká.
Naj povolanie z detstva?
Dodnes neviem, lebo všetko, čomu som sa
v živote venoval sa zvrhlo na poriadnu drinu.
Asi som si nestihol niečo v detstve vysnívať.
Naj rada od srdca...
Kedže mi nič do 1 min. nenapadlo, nebudem
Vás mojimi radami znásilňovať. Som silný
pragmatik a nie sú mi blízke takéto gestá.

Adela Banášová
Som moderátorka, majiteľ-
ka psa, sestra, dcéra, kama-
rátka a priateľka, lenivá vstá-
vať, rada sa rozprávam a ra-
da spím, triedim odpad
a podstatné od nepodstat-
ného. 

Najobľúbenejšie jedlo?
Moje najobľúbenejšie jedlo je také, čo ne-
padlo na zem a ktoré sa nehýbe, napríklad
šošovicový prívarok.
Naj činnosť?
Najradšej ňuchám môjmu psovi labky, le-
bo voňajú ako palacinky, ale inak rada cho-
dím na prechádzky a vediem veselé rozho-
vory.
Naj miesto na svete?
Mne sa veľmi páčilo na Islande, to je ostrov,
kde veria aj na škriatkov, ale úplne najlep-
šie mi je podľa dobrého príslovia – doma.
Naj povolanie z detstva?
V detstve som chcela byť chvíľu učiteľkou,
ale potom ma to prešlo a potom som chce-
la pracovať v rádiu a potom ma to tiež pre-
šlo. 
Naj rada od srdca...
Na veľa dobrých vecí človek príde na čer-
stvom vzduchu.

MUDr. Igor Bukovský, PhD.
Už 25 rokov sa ako lekár za-
ujímam o to, čo môžeme jesť,
aby to bolo aj dobré aj zdra-
vé a aby sme boli menej cho-
rí. Ale zaujímam sa aj o iné ve-
ci – napríklad: Prečo je nebo
modré a vietor nevidno? Pre-

čo je hudba krajšia ako rámus? Prečo treba
hasiť aj to, čo nás priamo nepáli? A odkiaľ sa
berú zlí ľudia, keď všetky deti sú dobré? :-)
Najobľúbenejšie jedlo?
To, ktoré nikdy nemalo oči a dá sa jesť s nie-
kým, komu hovorím „Ty“. Je zábavné spolu
jesť tyhody, tyblko, tykolicu a tyradajky.
Naj činnosť? Rád čítam a rád hrám tenis. Ale
zistil som, že niektoré dobré veci sa nedajú ro-
biť naraz.

KTO JE KTO NA OFF
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Naj miesto na svete?
Tam, kde vonia more a svieti slnko. Ale aj
Chicago, lebo tam zase vonia obrovské ja-
zero a špenátová pizza.
Naj povolanie z detstva?
Nevymýšľam si, chcel som byť smetiarom!
Veľmi sa mi páčilo, ako tí „ujovia“ vedeli to-
čiť starými plechovými kontajnermi na sme-
ti a závidel som im, ako sa vozili postojačky
vzadu na tom veľkom oranžovom aute a ve-
deli z neho za jazdy zoskakovať.
Naj rada od srdca...
Svet potrebuje dobrých ľudí, tak dávajte na
seba pozor, učte sa a smejte sa. Toto na-
príklad sa dá aj naraz :-)

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA
Prezident APOH

Som Peťo z APOH. Pôsobím
v oblasti, ktorá veľmi ľuďom
„nevonia“, no bez ktorej by
sme boli zahádzaní odpa-
dom. Snažím sa, aby bol
svet čistejší, krajší a aby od-
padov bolo menej a menej

(aj keď to nie je veľmi možné, nakoľko ľudí
je stále viac a viac). No s aktívnou pomocou
detí sme schopní tento svet urobiť krajším
a lepším pre budúce generácie.
Najobľúbenejšie jedlo?
Makové rezance, rezeň/hranolky/tatárska
omáčka, bryndzové halušky
Naj činnosť?
Šport a cestovanie
Naj miesto na svete?
Antarktída a domov, kde bývam
Naj povolanie z detstva?
Prezident smetiarov... 
Naj rada od srdca...
Treba sa poriadne učiť, aby človek dosiahol
v živote to, po čom túži. Úcta k starším. Sna-
ha o to, aby bol človek čestný, spravodlivý
a rozdával okolo seba úsmev...

APOH – Asociácia podnikateľov v odpado-
vom hospodárstve – je najväčia dobrovoľ-
ná asociácia spoločností podnikajúcich v ob-
lasti odpadov na Slovensku. APOH združu-
je podnikateľské subjekty poskytujúce širo-
ké spektrum služieb v odpadovom hospo-
dárstve. Našimi členmi sú subjekty zaobe-
rajúce sa zberom, zhromažďovaním odpa-
dov, ich prepravou, úpravou, energetickým
a materiálovým využívaním, recykláciou až
po ekologické skládkovanie nevyužiteľných
častí, ale aj poradenské spoločnosti zaobe-
rajúce sa odpadovým hospodárstvom. Za-
meriavame sa na optimalizáciu legislatívy
v rámci nakladania s odpadom, zavádzaním
lepších technológií na zber, recykláciu a zne-
škodnenie odpadov a environmentálnym
vzdelávaním na všetkých úrovniach.

MUDr. Ľuboš Fellner
Som Lubo z BUBO. Cestujem
a pravidelne s otvorenými
ústami stojím nad rôznoro-
dosťou našej planéty. Mám
3 deti, ktoré tiež radi cestu-
jú a mačku a psa, ktorí sú ra-
di doma, no aj tak ich milu-

jeme. Chcel by som po sebe nechať čistej-
ší svet ako je dnes. Som presvedčený, že sa
o to oplatí zabojovať.
Najobľúbenejšie jedlo?
„Sem tam“ – štipľavý šalát zo surovej pa-
paye. Jediné čo viem „navariť“
Naj činnosť?
Najlepšie čo môže homo sapiens v dnešnej
dobe robiť je cestovať. 
Naj miesto na svete?
V Bratislave pri Dunaji
Naj povolanie z detstva?
Cestovateľ. Ešte trošku lepšie než smetiar.
Naj rada od srdca...
Choď za svojim snom. Rob dobré veci.
BUBO Travel Agency sa z nuly vypracova-
la na najväčšiu cestovnú kanceláriu na ak-
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tívnu dovolenku na Slovensku aj v Čechách.
Aj napriek tomu, že organizuje inteligentné
zájazdy. Bubáci jazdia na slonoch, ťavách,
pštrosoch, raftujú, lietajú na balóne, pláva-
jú s delfínmi, hladkajú levov a gepardy. Sna-
žia sa spoznať našu Zem hlbšie cez tie na-
jintenzívnejšie zážitky. Od roku 2014 reali-
zujeme takúto dovolenku aj pre deti. Áno,
môžete so sebou zobrať aj rodičov!
www.bubo.sk

Petra Polnišová
Som mamina 2 chalanov,
herečka, žena svojho muža,
chvíľami náruživá športov-
kyňa a ešte náruživejšia lem-
ra, usilovná separátorka od-
padu a zrna od pliev.

Najobľúbenejšie jedlo?
Slivkové gule, perkelt, slivkové gule... a hlav-
ne veľa :-)
Naj činnosť?
Pobyt so svojimi malými svišťami – rozumej
deťmi.
Naj miesto na svete?
Všade, kde je slnko. Bez slnka som stratená. 
Naj povolanie z detstva?
Ja som v detstve spievala najhlasnejšie z ce-
lej triedy a preto mi bolo jasné, že raz bu-
dem operná diva. Až kým som neprišla na
to, že spievať nahlas vždy neznamená spie-
vať dobre. 
Naj rada od srdca...
Veľké veci sa vždy začínajú v malom.

Lukáš Latinák
Vyštudoval som Stredné od-
borné učilište v Poltári, ale
to mi nestačilo tak som eš-
te vyštudoval VŠMU a dnes
sa venujem herectvu.
Najobľúbenejšie jedlo?
Zjem všetko, čo nezje mňa.

Naj činnosť?
Šantenie so synom.
Naj miesto na svete?
Benátky.
Naj povolanie z detstva?
Najprv som chcel byt smetiar pravý zadný
naskakovač a neskôr indián. Zatiaľ sa mi ani
jedno nesplnilo.
Naj rada od srdca...
Keď niečo robíš, tak to rob najlepšie ako vieš.

RNDr. Michal Sebíň, PhD.
Riaditeľ NATUR-PACK, a.s.

Prírodné vedy, ochrana ži-
votného prostredia a osve-
ta v tejto oblasti je náplňou
môjho profesijného života.
Najobľúbenejšie jedlo?
Dobre studená smotanová
torta s ovocím

Naj činnosť?
Všetko čo robím s mojou dcérou – fúkanie
bublín, maľovanie psa a mačky, kosenie trá-
vy, bicyklovanie. Plávanie, aspoň tú hodinu
pod vodou má človek kľud :-)
Naj miesto na svete?
Najskôr som chcel povedať Laos, Irán ale-
bo iné nádherné miesta, ktoré som preces-
toval, ale to naj je doma v našej záhrade
uprostred Bratislavy a potom kopce nad Lip-
tovským Mikulášom, kde som strávil časť
detstva.
Naj povolanie z detstva?
Chcel som byť opravár vesmírnych staníc.
Ten, čo opravuje vonkajšie časti vo voľnom
vesmíre. Ale smetiar je tematickejší. A ke-
ďže vo vesmíre lieta veľa vesmírneho od-
padu a teda aj tam bude to povolanie o chví-
ľu potrebné.
Naj rada od srdca...
Skôr také motto: Ten, kto nie je spokojný
s málom nebude spokojný nikdy s ničím.
NATUR-PACK, a.s. je tzv. oprávnenou orga-
nizáciou podľa zákona o obaloch. Oprávne-
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ná organizácia spolufinancuje triedený zber
odpadov z obalov z recyklačných poplatkov,
ktoré zákazníci zaplatia v cene výrobku. Vďa-
ka týmto príspevkom sú farebné kontajne-
ry na triedený zber dostupnejšie, pravidel-
ne vyprázdňované a najmä vytriedený od-
pad nekončí na skládkach odpadu, ale je zre-
cyklovaný. Od svojho vzniku v roku 2006 NA-
TUR-PACK podporil vytriedenie a recykláciu
viac ako pol milióna ton odpadov.
www.naturpack.sk

Ing. Peter Lím
Výkonný riaditeľ Filmového festivalu
EKOTOPFILM

Som človek stále mladý du-
chom, ktorý verí, že pre nie-
čo tu je a snaží sa naplno žiť
svoj vysnívaný život. Som
ale presvedčený, že človek
sa nemá naháňať len za pe-
niazmi, ale má niečo dávať

späť aj tejto krajine, ľuďom a spoločnosti.
A tak stále hľadám úspešných ľudí, ktorí sa
ku mne pripájajú. A keď raz budem naozaj
veľký, budem závodný lyžiar!
Najobľúbenejšie jedlo?
Ja milujem jedlo! Som úplný labužník. Do-
slova zbožňujem polievky. Taká fazuľová
s čerstvým chlebíkom, plná zdravej klobá-
sky a mäska mňam. A k tomu zahýbanice.
Kto z vás vie, čo sú zahýbanice? :-)
Naj činnosť?
Naj je pohyb. Som blíženec, nemám v sebe
pokoja, som stále v pohybe. Milujem šport
a musím sa stále hýbať. Moja rodina hovorí,
že by mali ku mne pripojiť nabíjačky na mo-
bil, lebo ešte aj keď spím, hýbem nohami.
Naj miesto na svete?
Naša hojdacia sieť na terase :-) A more a ho-
ry. Stále by som sa len kúpal a lyžoval.. 
Naj povolanie z detstva?
Chcel som byť poliš, lebo v telke fičal seriál
Miami Vice o dvoch super detektívoch, kto-

rí mali najlepšie autá a pekné kočky, vede-
li sa super biť a chytali vagabundov. Neskôr
som to zreálnil a chcel som byť telocvikár. 
Naj rada od srdca...
Vždy keď mám možnosť predstúpiť pred
deti a mladých ľudí radím im jedno: „Verte
sami v seba, nepochybujte o sebe, každý
ste výnimočný a dokážete skoro všetko, len
musíte naozaj, naozaj chcieť“
Ekotopfilm je medzinárodný festival filmov
pre všetkých ľudí. Jeho cieľom je ľudí spájať,
baviť, vzdelávať, informovať a meniť. Filmy
sú úžasné príbehy a vedia vyvolávať rôzne
emócie a cez tieto pocity sme schopní po-
maličky meniť ľudí a svet okolo nás. Planéta
Zem je totiž úžasná, ale potrebuje aby sme
jej boli viac vďační a neničili ju. Ja som sa na-
rodil pri zrodení tohto festivalu a poznám ho
tak ako nikto iný. Dúfam, že aj vďaka tomu
ešte stále viem ako ho vnímajú deti, lebo eš-
te stále je vo mne aj jedno veľké dieťa. 
www.ekotopfilm.sk

Ing. Ľubomír Augustín
Konateľ RECLAY Slovensko, s.r.o. a zástup-
ca asociácie európskych výrobcov nápojo-
vých plechoviek na Slovensku

Som vyštudovaný lesník,
ktorý svoj život venuje
ochrane prírody a životné-
ho prostredia, preto sa už
viac ako 20 rokov hrabem
v problematike odpadové-
ho hospodárstva.

Najobľúbenejšie jedlo?
Kurací vývar (môžem jesť 7x do týždňa)
Naj činnosť?
Prechádzka po lese (najlepšie so psíkom)
Naj miesto na svete?
Vodný mlyn v Kolárove
Naj povolanie z detstva?
Už si ani nespomínam, ale strašili ma, že ak
sa nebudem dobre učiť, skončím ako sme-
tiar.



9

Naj rada od srdca...
„...ži a nechaj žiť!“
Reclay Slovensko, s.r.o. je poradenská spo-
ločnosť so zameraním na životné prostre-
die, odpadové hospodárstvo a obaly. Na
slovenskom trhu úspešné pôsobí už 10 ro-
kov (bývalý Tanzer Consulting Slovakia). Od
roku 2012 sa stala súčasťou medzinárodnej
podnikateľskej skupiny Reclay Group so síd-
lom v Nemecku. 

BevCan je nezisková organizácia zastupu-
júca popredných európskych výrobcov ná-
pojových plechoviek pôsobiaca v strednej
a východnej Európe. Jej cieľom je vytvárať
podporu pre využívanie nápojových ple-
choviek ako univerzálnych a alternatívnych
obalov pre rôzne druhy nápojov, vrátane
podpory iniciatív v oblasti ochrany život-
ného prostredia. 
www.napojovaplechovka.info/sk/

Váž si prírodu, mysli ekologicky, nad každým odpadom pouvažuj logicky.
LB SERVIS, fiskalizovať vieme. A separovať tiež.

Partneri OFF



Zem Františka Jozefa Zakázané mesto, Čína

Mantenga, Swazijsko

Nordkapp

Abu Dhabi

Agra, India

Severný pól

Sevilla

Grónsko

Whistler Olympic Village,

Vancouver, Kanada

India

Londýn, Veľká Británia

Nórsko

Dubaj

Jabal Toubkal, Maroko

Rwanda

Vesmírny odpad – Hoba, najväčší meteorit

nájdený na Zemi, Grootfontein, Namibia Zakázané mesto, Čína

Olompiáda na cestách

Deti sú v Európe opäť v móde a ich výchova je pre nás veľkou výzvou. Moderné rodiny vedú deti k vzdelanosti,
neutápajú ich v materiálnych statkoch, zemiakových lupienkoch a videohrách. Učia ich cudzie jazyky, smerujú
k športu, k láske k prírode a poznaniu sveta. Vzťahy medzi rodičmi a deťmi sa budujú pri spoločných zážitkoch.
Deti si budú vždy pamätať, kto im prvý ukázal Eiffelovku, Grand Canyon či žirafu vo voľnej prírode. Áno, naše
deti neostanú večne mladé, ale tie prvé zážitky sú najsilnejšie a tie si zapamätajú naveky. Lubo Fellner

10
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Olompijský filmový festival je predovšet-
kým o ľuďoch, o ich vzťahu k prírode, ale aj
k sebe samým, o odpade a následne o re-
cyklácií, o zamyslení sa nad tým, čo v živo-
te naozaj potrebujeme. Deti robia malé
hlúposti, nad ktorými sa usmejeme, opra-
víme a ukážeme im správny smer. Dospelí
však robia chyby, ktorých dôsledky sa mno-
hokrát nedajú zvrátiť a ovplyvňujú život nás
všetkých. Spoločne sa preto pokúsme pre-
budiť v nás samotných človeka a objaviť
skutočné hodnoty v živote. Cez úžasné en-
viro dokumentárne filmy, fotografie a roz-
právanie zaujímavých ľudí možno objaví-
me neobjavené a napravíme nenapraviteľ-
né. Hovorí sa, že koľko jazykov vieš, toľko-
krát si človekom, alebo že podľa nechtov,
šiat, či slovníka spoznáte ľudí okolo vás. Ne-
mali by sme ale zabudnúť, že najviac o nás
všetkých prezrádza každodenný odpad
a smeti okolo nás. Vitajte na Olompijskom
Filmovom Festivale!

OFF je „in“ a otvára nové obzory deťom, kto-
ré menia svet. Kongresová sála hotela Ho-
liday Inn sa dnes zaplnila viac ako 400 deť-
mi z bratislavských základných, materských
a špeciálnych škôl. Necelé dva dni a zoznam
účastníkov trojdňového festivalu zaplnilo
1360 detí. 
Olompijský filmový festival organizuje spo-
ločnosť OLO a. s. v spolupráci s Ekotopfil-
mom, s podporou spoločností Bevcan Slo-
vensko, NATUR-PACK a A. P. O. H. Festival
spoločne otvorili netradične, symbolickým
zasadením stromov, riaditeľ spoločnosti
OLO a. s., Roman Achimský, výkonný riadi-
teľ festivalu Ekotopfilm, Peter Lím a herec
a humorista v jednej osobe, Lukáš Latinák.

Program smetiarskeho festivalu je zostave-
ný z troch samostatných tematických dní,
OBJAV V SEBE ČLOVEKA, KDE KONČÍ NEKO-
NEČNÝ PRÍBEH, PRETOŽE ŽIJEM DLHŠIE AKO
TY! Naše pozvanie prijali cestovateľ Ľubo
Fellner, ktorý porozpráva o svojich zážitkoch
z práce smetiara, či o pár dňoch strávených
s ľuďmi vysokými po lakeť, Pygmejoch, do-
plní tak úžasný film režiséra Pavla Barabá-
ša „deti džungle“, či o severnom póle, kde
symbolicky vztýčil Olompijskú vlajku. Lu-
káš Latinák nadchne deti históriou skla a do-
plní prednášku Michala Sebíňa z Natur-Pac-
ku o jeho recyklácii. Dokumentárny film
o recyklácii mobilných telefónoch doplní
výstava modelov starých viac ako 20 rokov.
Druhý deň sa budeme rozprávať o záchra-
ne potravín s novou členkou Olompijského
výboru Adelou Banášovou a doktorom cez
správnu životosprávu Igorom Bukovským,
či o príbehoch plastových flašiek s Petrom
Krasnecom zo spoločnosti General Plastic.
Festival ukončíme rozprávaním o spolo-
čenskej zodpovednosti každého z nás s he-
rečkou Petrou Polnišovou a Petrom Límom,
či o odpade žltého kontajnera, konkrétne
nápojových plechovkách a ich recyklácií
s Ľubomírom Augustínom z BevCan Slo-
vensko. 

„Dosť bolo slov, začnime sadiť!“ slová žiaka
Félixa, ktorý sa snaží zmeniť tento svet tým,
že sadí stromy doplníme, „Neseparujte sa
a separujte!“

Ing. Karin Zvalová
marketingový špecialista

OTA – Olompijská tlačová agentúra

OLOmpijský Filmový Festival – OFF
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