Občasník pre priaznivcov triedenia odpadu
Prvý ročník Olompiády máme za sebou, 39 nových prihlášok na stole a do súťaže zapojených 96 škôl. Je to úspech? Verím, že podobných podujatí sa uskutoční z roka na rok menej. Bol by to signál, že všetci separujú a osveta sa môže robiť inému civilizačnému problému. Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť pri presadzovaní myšlienky „Neseparuj sa, separuj!“. Pomáhate osloviť tých „separovaných“.

Olompiáda boduje vďaka učiteľom
Ani tropické horúčavy neodradili približne
1500 olompijských detí a učiteľov prísť na
Partizánsku lúku. Tri rôzne typy škôl na stupňoch víťazov, to by nevyčaril ani ten najväčší
mág sveta. ZŠ Trnková potvrdila svoje víťazstvo z nultého ročníka, druhé miesto obsadila Špeciálna škola Svrčia a tretie Materská škola Dudvážska. V prvom ročníku
súťažilo 10 555 detí z 58 škôl, vyzbieralo sa
103,5 ton papiera a 18,4 ton plastu a uskutočnilo sa osem sérií zaujímavých podujatí.
Veľké ﬁnále spestrila súťaž o najkreatívnejšiu a najväčšiu mozaiku vytvorenú z nápojových plechoviek.Vznikol niekoľko desiatok metrov dlhý mozaikový chodník, na čele
ktorého stál víťaz John Lennon. Členstvo
v Olompijskom výbore v prvom ročníku prijali bývalý reprezentant v ľadovom hokeji
Zdeno Cíger, moderátor Vlado Voštinár
a cestovateľ Ľuboš Fellner.

OFF – Olompijský filmový festival
OFF nebol o zatváraní, ale o otváraní nových obzorov našej školopovinnej mládeže
v oblasti odpadového hospodárstva. Partnermi trojdňového podujatia boli Ekotopﬁlm a A.P.O.H. Kongresová sála hotela Holiday Inn ponúkla 1230 účastníkom 14 enviro ﬁlmov, tri samostatné výstavy a osem
zaujímavých rozprávaní osobností z rôznych
sfér spoločenského života. Cestovali sme

„šiestimi kontinentmi odpadu“, spoznali sme
príbeh PET ﬂaše, s kozmonautom Ivanom
Bellom zbierali vesmírny odpad, s Mercedesom sa jazdilo na eko autách, ale v hanbe
neostali ani smetiarske autá, ktoré sa
s Pavlom Dvořákom premávali po uliciach
Bratislavy v čase histórie. Nesmieme zabudnúť na na výzvu Zelenej hliadky, ktorá
pozvala každého účastníka do svojho klubu
dobrovoľníkov. Podujatie doplnila výstava
originálnych recyklovaných kníh spisovateľa Daniela Heviera a estetické PET lampy
dizajnéra Juraja Výboha. O kreatívnu zábavu zo separovaného materiálu sa postarala hračka od spoločnosti Makedo. Na
otázku, prečo sa Ekotopﬁlm ocitol aj medzi
olompijskými žiakmi, Pavol Lím, generálny
riaditeľ festivalu, reagoval: „Moja odpoveď
je jednoduchá. Máme záujem o prácu s deťmi
a mládežou, čo preukazujeme aj svojim sloganom – naše zajtra sa odohráva už dnes!“

Hokejbalový
pozdrav do Helsínk
Šesť hodín skvelej hry základných škôl na
štadióne V. Dzurillu slávnostne otvorili generálny riaditeľ OLO Roman Achimský,
hokejista Zdeno Cíger, starosta Ružinova
Dušan Pekár a partner podujatia Vladimír
Šinák z NATUR-PACK. Víťazmi napínavého turnaja sa stali hráči zo ZŠ Drieňovej,
na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Gercenova a na treťom mieste ZŠ Vazovova.
Góly padali ako na svetových majstrovstvách. P. Rjapoš z Vazovovej a D. Jendek
z Drieňovej sa stali top strelcami turnaja
s 13 gólmi, OLO brankárom bol L. Chovan
z Černyševského. Majstrovstvá ukončil exhibičný zápas družstva zverencov Zdena
Cígera verzus výber ôsmich top hráčov zo
zúčastnených škôl. A výsledok? 5:4 pre
Olompiádu. Víťazná trofej bola vyrobená
z dvadsiatich recyklovaných hokejok, ktoré
už čo to zažili pod rukami Zdena Cígera.
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Dvojnásobné víťazstvo Jaroviec
S pani učiteľkou Mgr. Silviou Saričovou zo ZŠ s MŠ Trnková – dvojnásobným víťazom Olompiády


Ste malinká škola, z ktorej cítiť, že
každé dieťa, každá myšlienka, ktorú
deti vyhlásia, je dôležitá.V čom to je, že
ich dokážete tak motivovať?
Ďakujeme, to je krásna myšlienka a zároveň
veľké ocenenie prístupu pedagógov k žiakom v našej škole. Máme obrovské šťastie,
že u nás pripadá na jedného učiteľa adekvátny počet žiakov a posolstvá, ktoré sa im
snažíme odkázať, sú prijaté.
 Keď som si bola požičať putovný víťazný pohár, mala som pocit, že ma pani
upratovačka „klepne“ metlou a pán
školník nepustí von, ak im nesľúbim, že
ho vrátim. Malé veľké víťazstvo školy.
Tešia sa z neho len deti?
Úprimne? Ako ste ich ukecali?! Teraz trochu vážnejšie... Najprv by som chcela povedať, že to nie je len víťazstvo školy, ale celých Jaroviec. Predsa je úplne jasné, že
takýto výkon na tak malej škole by nebol
možný bez spolupráce občanov Jaroviec.
Myslím si, že každý z nás je hrdý na to, keď
miesto, ktoré nazýva domovom, je v niečom
najlepšie.
 Videla som aktuálne tabuľky top zberačov pri vchode do školy. Sú to motivačné news?
Máte pravdu. Každé dieťa chce byť pochválené, zviditeľnené a práve o to sa tu
snažíme.
 Zostane v deťoch zakódovaná výchovno-vzdelávacia myšlienka tohto projektu
alebo ide len o zdravú súťaživosť?

Pravdou je, že forma projektu – súťaž, bola
veľmi dobre zvolená. Predsa každý z nás
chce byť najlepší. Ale vďaka tomu, a to pevne
verím, nielen tí, čo vyhrali, ale aj ostatní, si

Cígerom, ako nadšene počúvali MUDr.
Fellnera na Olompijskom ﬁlmovom festivale,
ako ich uchvátila exkurzia v General Plastic
a pod. Už len vďaka týmto podujatiam sme

uvedomia, ako je potrebné chrániť životné
prostredie.
 Určite ste zapojení do množstva projektov. Čím vás oslovil tento?
Pre deti je dôležité učiť sa formou zážitku
a to váš projekt poskytuje cez rôzne olompijské podujatia. Nikdy nezabudneme na radosť detí z hokejbalového turnaja so Zdenom

mohli dať každému jednému žiakovi malú
odmenu v podobe pekného zážitku. A aby
bola moja odpoveď úplná, musím tiež spomenúť, že krásne materiálne aj ﬁnančné ocenenia radia tento projekt medzi „VIP“ projekty. My dospelí si uvedomujeme dôležitosť
tohto projektu, ale deti to musí hlavne baviť
a musia mať z toho radosť. A to majú a veľkú!

Malí porazili veľkých...
Rozhovor so zástupkyňou MŠ Dudvážska, pani Evou Bacíkovou – tretie miesto v Olompiáde
 Prečo ste sa zapojili?
Olompiáda je jednou z foriem skvalitňovania životného prostredia, pomáha vypestovať správne návyk ohľadom separácie odpadu od útleho veku. Oslovila nás aj možnosť
získania ﬁnančných prostriedkov, ktoré sme
využili pre skvalitňovanie výchovno- vzdelávacieho procesu.
 Čo deti najviac oslovilo v Olompiáde?
Aké podujatie?
V prvom rade to bola súťaživosť medzi jednotlivcami ako aj triedami. V neposlednom
rade veľkú úlohu zohral aj spôsob odmeňovania za dosiahnuté výsledky, ktorým sú aj
podujatia.
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 Podarilo

sa nám vo vašej škôlke osloviť
cez deti aj rodičov?
Deti svojou ctižiadostivosťou a zápalom pre
túto akciu získali aj svojich rodičov a ostatných príbuzných, čo bolo vidieť aj na ich
prístupe k separácii.
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Tretia bé stretla Lennona
S víťazom mozaiky z nápojových plechoviek – ZŠ Ostredková –
riaditeľka školy PaedDr. Erika Drgoňová a pani učiteľka IV.B Mgr. Anna Takáčová

 Prečo

Lennon, pani Takáčová?
Myšlienka vytvoriť mozaiku Johna Lennona
vznikla z nenápadnej situácie, ktorou bolo
zvonenie na vyučovaciu hodinu. V našej tvorivo - humanistickej škole nestresujeme žiakov na začiatku a konci vyučovacej hodiny
klasickým zvončekom, ale používame rôzne
melódie. Jednou z melódií bola i pieseň od
Beatles, ktorá sa deťom mimoriadne zapáčila. Deti sú prirodzene zvedavé, chceli vedieť, o akú pieseň ide, a tak sme sa v rámci
hudobnej výchovy zoznámili so životom

a tvorbou Johna Lennona a Beatles. Žiaci
sa natoľko nadchli touto hudobnou legendou, že keď sme sa dozvedeli o súťaži, námet mozaiky bol jasný.
 Dielo je tak výnimočné, že mi nedá spýtať sa, koľko takýchto diel ste už vytvorili?
Na hodinách výtvarnej výchovy sme už
v minulosti spoločne vytvorili rôzne mozaiky, novinkou bola práca s plechovkami.
 Škola vďaka III.B vyhrala od nášho
partnera BevCan East Europe 300 eur.
Boli odmenení tvorcovia
za svoje úsilie?
Každý žiak dostal za svoju
vytrvalú, trpezlivú a tvorivú
prácu pamäťový USB kľúč.
 Pani Drgoňová, vaša
škola bola v marci 2012
dejiskom otvárania nultého ročníka Olompiády. Ako hodnotíte
úroveň tohto výchovno-vzdelávacieho programu?
Už v prípravnej fáze, hneď
pri zrode nápadu vášho
tímu zamestnancov, som to

vnímala ako skvelú myšlienku, ktorú treba
podporiť a rozvíjať. Deti sa často stretávajú
s požiadavkou triedenia odpadu prvýkrát až
v škole. Preto sa od začiatku snažíme vypestovať u nich správne návyky separovania
odpadkov. Žiaci sa nenásilnou a pre nich
zrozumiteľnou formou postupne zoznamujú
s problémami životného prostredia a s ich
praktickým riešením. Je to program, ktorý
má svoj význam a hodnotu, a preto má dominantnú pozíciu v rámci nášho výchovnovzdelávacieho procesu.

Hendikep nie je prekážkou
S pani učiteľkou Zdenkou Vitálišovou zo Spojenej školy internátnej, Svrčia – druhé miesto v Olompiáde
 Aký pocit

z víťazstva máte vy a študenti?
Zapojili sme sa už do nultého ročníka projektu Olompiáda. To, že našim deťom nie je
životné prostredie ľahostajné, dokazujú každodennou starostlivosťou o svoje triedy a okolie školy, ale aj niekoľkoročnou účasťou v akcii Vyčistime si Slovensko organizovanej pri
príležitosti Dňa Zeme. V nultom ročníku sme
sa umiestnili na treťom mieste a vyhrali sme
300 Eur. Žiaci navrhli, aby sme skrášlili
chodby školy novými črepníkmi na okná
a presadením kvetov. Priznám sa, očakávala
som iné návrhy, ale tento ma potešil rovnako
ako ich entuziazmus pri presádzaní. Minulý
rok v septembri sa žiaci opäť s veľkým zápalom pustili do zbierania. Sme internátna
škola, v ktorej žijú deti nielen z Bratislavy,
ale z rôznych miest Slovenska, i z takých,
kde separovaný zber nie je samozrejmosťou.
Deti vysvetľovali svojim rodičom i celým ro-

dinám, aké užitočné je zbierať rôzne suroviny a recyklovať ich. Boli hrdí, keď sa im
podarilo presvedčiť ich o dôležitosti separovania a nevadilo im nosiť papier i plasty
z domu vlakom a MHD, či doviezť ich spolu
s rodičmi autom. S radosťou sa zúčastňovali
podujatí, ktoré ste organizovali v rámci projektu. Z každej akcie odchádzali obohatení
o nové poznatky, skúsenosti i zážitky, ktoré
im boli odmenou za ich usilovnosť. Aj tento
fakt ich utvrdzoval, že víťazom je každý, kto
separuje. Vyvrcholením radosti bolo vystúpenie na druhý stupienok na Veľkom ﬁnále.
Deti neskrývali svoju radosť, ale ani odhodlanie pokračovať v zbere aj v ďalších rokoch.
 Dostali deti za svoju usilovnosť nejakú
mimoriadnu odmenu?
Triedy sa mohli rozhodnúť, či výhru nechajú
ako príspevok na školský výlet, alebo si niečo
kúpia. Dôležitou odmenou pre deti je mož-

nosť byť súčasťou kolektívu detí a zároveň
byť prospešný spoločnosti. Aktívnou účasťou v projekte chcú poukázať aj na to, že
žiadny hendikep nie je neprekonateľnou prekážkou. Počas projektu tiež zistili, že ak má
skupina dosiahnuť nejaký cieľ, je potrebná
spolupráca každého jedinca.
 Prečo by ste odporučili školám byť súčasťou tohto projektu?
Účasť v Olompiáde stmeľuje kolektívy, učí
ich spolupracovať a súťažiť podľa pravidiel.
Ukazuje žiakom, že nie je najdôležitejší
osobný prospech, ale dôležitejší je spoločný
cieľ. Umožňuje žiakom správať sa zodpovedne, nemrhať dôležitými nerastnými surovinami a v tomto smere ovplyvniť aj svoje
okolie. Žiaci nadobudnú kladný vzťah k prírode a naučia sa tak chrániť životné prostredie. Veď od každého jednotlivca závisí
budúcnosť našej Zeme.
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Sen byť veľký
Daniel Hevier, spisovateľ a autor hymny Olompiády
Keď som bola školáčka na
základke, obchody s potravinami
boli malé, mlieko bolo v sáčku,
džúsy v konzerve, v školách sa
zbierali gaštany, pomarančové
šupky a papier. Teraz nakupujeme
v hypermarketoch všetko balené
v plaste a deti zbierajú nielen
papier, ale aj plast.

pivo. Dnes môžem chodiť na pivo beztrestne,
zato tie vlasy mi vypadali.
 Deti sa vždy tešia, ak ich vzory, úspešní
a slávni ľudia, majú za sebou nejakú tú
lumpáreň. Prezradíte tú vašu?
Raz som s bratancom Jankom polial tete
Filke kurence studenou vodou z hadice. Do

rána všetky uhynuli. Dosť dlho nás potom
bolel zadok.
 Otázku, ktorú položím, ste dostali asi
miliónkrát, ale tak začneme spolu druhý
milión. Čítali ste rád? Aká je vaša naj
kniha?
Čítal som rád, čítam rád a budem čítať rád,
kým mi bude slúžiť zrak a kým budú knihy.
Doma mám 8888 kníh - to je odpoveď na
otázku, aká je moja NAJ kniha.
 Otázka na záver. Prečo podporujete
myšlienku Olompiády?
Pretože sa nechcem separovať, ale chcem
separovať.

 Čo

ste zbierali v škole vy?
Ja som zbieral známky. Teda dobré
známky. Čiže jednotky. Ale vážne: alebo
veselo? Zbierali sme papier aj v škole, ale
aj doma. Mimochodom, to zbieranie papiera mi ostalo dodnes. Ešte aj dnes, ako
vážený občan, nosievam papier do zberu.
A vôbec sa za to nehanbím. Práve naopak,
som na to hrdý.
 Každý sme mali sen, čím budeme, keď
budeme veľkí. Aký bol ten váš?
Keď som bol malý, mal som jediný sen: byť
veľký. A mať dlhé vlasy a môcť chodiť na

Zrazu si len tak bdelo všimnúť život
Adela Banášová, moderátorka a kulturologička
Prevahu mužov v Olompijskom
výbore narušil prvý zástupca
nežného pohlavia –
moderátorka Adela Banášová.
 Separujete?

Separujem papier, plasty, sklo a ešte mám
dôchodcovský tik, že zbieram smeti vonku
po ostatných, keď niečo nájdem v lese alebo
na tráve. Zas môj pes priloží na vyváženie
niečo zo svojej produkcie a to sa snažím tiež
odpratať, len niekedy to neviem nájsť, hlavne
v jesennom lístí.
 Pre niektorých splnenie detského sna,
pre iných nová skúsenosť a pre našich
zamestnancov každodenná ťažká práca.
Ako sa vám páčilo na smetiarskom
aute?
Smetiarske auto bolo zábavnejšie, než som
si myslela. Akurát predstava, že ste na čerstvom vzduchu, je mylná. Stále som dýchala
vlastne to, čo sme vyzbierali. Bavilo ma to,
ale viem si predstaviť, že každodenne z toho
lezie príjemný stereotyp. Ja som za to, aby
ľudia nemali len jednu prácu, ale napríklad,
že ľudia z kancelárií by občas vybehli aj na
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smetiarskych autách, lebo to pekne prečistí
myšlienky.
 Pomaly sa blíži čas prázdnin, nenudili
ste sa niekedy počas sladkého ničnerobenia?
Ako dieťa som sa nikdy nenudila, lebo nič
nebolo všedné. Len s dospelosťou sme si
akosi zvykli, že všetko musí byť stále iné,
nové a zábavné a potom sa nudíme, keď nevidíme výnimočnosť v tom, čo považujeme
za všedné. Dokonca aj ničnerobenie je veľmi
dôležité. Zrazu si len tak bdelo všimnúť ten

život, ktorý sa, bohužiaľ občas deje úplne
mimo nás. A vtedy zistíte, že to nuda vôbec
nie je.
 Boli ste vždy tá vzorná, či ste mali, ako
sa hovorí, občas „za ušami“?
Ja som bola taká v norme. Celkom aktívna,
nerobila som zle, ale skôr ma lákali nevysvetliteľné veci. Raz som počas nejakej naháňačky uhryzla spolužiaka cez elasťáky do
zadku. Ale nemal mať elasťáky. Kto by si
nehryzol, keď také vidí. Na lyžiarskom sme
všetci zmeškali autobus, tak sme sa aj s lyžami pešo trepali asi 7 km. So spolužiačkou
sme stopli auto a boli sme na chate za päť
minút. Chceli nás vyhodiť zo zájazdu, ale,
podľa mňa, len preto, že nám závideli.
 Nadviažem na článok z Hospodárskych
novín, „Päť minút po dvanástej“, zasadili ste už 150 stromov a separujete, aby
ste sa stali tou kvapkou v mori, ktorá
vyrieši budúcnosť našich detí?
Zasadila som oveľa menej stromov, ale separujem, používam len ekologické čistiace
prostriedky a kupujem potraviny, ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj a nie chorú
mašinériu. Ale mám ešte čo robiť ☺
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Virtuálny svet za veľa nestojí
Vlado Voštinár, moderátor a majiteľ CK TWISTOVO
 Vlado,

asi ste sa jedného dňa nezobudili a len tak mirnix-dirnix, ako hovoril Satinský, nerozhodli venovať víťazom Olompiády školu v prírode. Čím
vás oslovila?
Ak si nechceme našu planétu zasypať odpadkami, tak sa musíme naučiť separovať
odpad a vy v OLO ho zase musíte spracovať tak, aby z neho bolo opäť niečo užitočné.
V tomto procese sa potrebujeme navzájom.
A odkedy vlastním rekreačné zariadenie
Oliwa resort v nádhernom prírodnom prostredí, tak si stále viac uvedomujem potrebu
chrániť naše životné prostredie. Olompiáda
má presne tento námet a to je aj dôvod, prečo
ma oslovila.
 Okrem toho, že vás ľudia vidia na televíznych obrazovkách, venujete sa pod-

nikaniu v cestovnom ruchu. Prečo tábory? Je to spomienka na detstvo?
V mojom prípade je slovo podnikanie prisilné. Je to skôr nadšenie. Tábory organizujeme od roku 2002 a za ten čas sme si vybudovali tím perfektných ľudí. Teraz máme
aj perfektný areál, čím dostávame školy
v prírode a letné tábory na vysokú úroveň.
Deti sa k nám radi vracajú a školy v prírode
mávame „vybukované“ rok pred sezónou.
Som presvedčený, že deti, hlavne z miest,
by mali chodiť do takéhoto prostredia z dôvodov, o ktorých by som mohol rozprávať
celý deň. Jedným sú aj spomienky. Ja tie
moje z tábora ešte stále mám a to už žijem
druhú polovičku svojho života.
 Keď sa pozriem dookola, je tu množstvo športových možností, ﬂoorbal, plá-

vanie, tenis, futbal, volejbal, jazda na
štvorkolkách, les vhodný na prechádzky.
Zabudla som na niečo? Nemáte problém nadchnúť decká športom, dostať
ich od počítača? Nebolí ich to?
Bolí a bude to asi ešte horšie ☺ Pomenovali
ste jeden z dôvodov, prečo musia deti chodiť do škôl v prírode a táborov. Musia sa
predsa odpútať od počítačov, lebo inak si vytvoria virtuálny svet a ten za veľa nestojí.
 Máte deti. Otázka na telo, ste trpezlivý
otec? Zastavili ste sa niekedy v mentorovaní s úsmevom, čo riešim, veď som
bol rovnaký!?
Som „friendly tatko“, ktorý sem-tam na moje
deti zakričí. Sem-tam znamená asi trikrát za
hodinu, čo na dnešnú dobu nie je zlé.
Ja by som veľmi chcel byť moje dieťa ☺

Vždy som chcel robiť niečo zmysluplné
Ľuboš Fellner, cestovateľ a majiteľ CK BUBO
 Čo

ste zbierali na základnej škole? Boli
ste ten žiak s xx kg vyzbieraného papiera?
Zbieral som známky a v etanole uspával
lúčne koníky a modlivky, ktoré som potom
napichoval na špendlíky. Neskôr som zbieral dievčatá a zvykol som chodiť s troma naraz. Papier sme zbierali v rámci propagandy
režimu, ktorý som nemal rád. Neuvedomoval som si ekologickú podstatu zberu papiera,vnímal som to čisto politicky. Teraz sa
na to pozerám inak.
 Ani tie najvzornejšie decká neostanú
bez vrúbku. Prezradíte ten svoj?
Učil som sa s kamarátmi v Slovenskom
Grobe, pre chlapcov z mesta v exotike. Učenie nás prestalo baviť, keď sme zbadali
svinku, ktorú chovali na zabíjačku. Bodol
som ju vidlami do zadku, svinka vybehla
z chlieva a vtedy ju Ivo buchol lopatou po
hlave a bežala späť a opäť dostala vidlami.
Kamarátovi rodičia to zistili, svinka schudla,
ale ten rok sa zabíjačke vyhla. Keď si na to
spomeniem, konštatujem, že sme museli byť
strašne sprostí.
 V živote ste sa otočili o 360 stupňov proti
smeru hodinových ručičiek a zmenili
ste povolanie, prečo?
Bol som jediným lekárov v rodine a nadšeným. Vždy som chcel robiť niečo zmysluplné, čo by pomohlo ľuďom okolo mňa.
Otvorili sa hranice a ja som mohol cestovať
a stalo sa to mojou vášňou, ešte väčšou než

Myšlienka Olompiády cestuje po svete – Nordkapp

medicína. Bolo to ťažké rozhodovanie, no
fascinácia našou planétou zvíťazila.
 Mali ste pútavé rozprávanie na OFF,
šiesť kontinentov odpadu. Ako ho vnímate na svojich cestách?
V tradičnej Afrike nikto odpad nezbiera,
všetko sa samovoľne recykluje. Všetko, čo
majú, je z prírodných materiálov. Moderná
Afrika je naproti tomu najšpinavšia na svete.
Ako vianočné stromčeky sú farebnými sáčkami ovešané pichľavé africké kríky. Je to
skľučujúci pohľad. Rovnako smutný pohľad

som videl v Grónsku, kde meškanie lodí spôsobilo rozfúkanie odpadkov po okolí. Eskimáci sa zaujímali o svoje pivo a ignorovali
znečisťovanie svojej krajiny. Tieto národy sú
„civilizáciou” zaskočené a nevedia sa jej brániť. Rýchlo prichádzajú o to, čo majú najvzácnejšie, o svoju nádhernú nedotknutú prírodu. Naopak, krajiny ako Nový Zéland,
Škandinávia a Japonsko sú v ekológii ďaleko
pred nami. Ľudia tam pochopili to, o čo sa
snaží myšlienka Olompiády na Slovensku.
 Ste svetobežník. V koľkých krajinách
ste ešte neboli?
Prešiel som už všetky kontinenty včítane
Antarktídy. Veľa som ešte nevidel, a verím,
že nikdy neuvidím všetko. Vždy sa teším na
ďalšie dobrodružstvo.
 Prečo ste sa stali členom nášho tímu?
Pomáhame ekologickým projektom na celom
svete už 20 rokov. Olompiáda je prvou výnimkou, kedy sme sa rozhodli podporiť projekt tu doma. Vlajka Olompiády zaveje na
najvýznamnejších bodoch našej planéty a myšlienka Olompiády sa aspoň symbolicky rozšíri po celom svete. To, čo OLO robí je zmysluplné a nedocenené. Verím, že pomôžem
aspoň troškou zlepšiť image „smetiarov” na
Slovensku. Ekologické správanie sa musí stať
súčasťou DNA nás všetkých. Chceme predsa
žiť v krajšom, čistejšom a zdravšom prostredí.
Olompiádu považujem za veľmi dobrý nápad,
preto túto myšlienku podporujem.
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Olympionik olompionikom
Peter Hochschorner – vodný slalomár, trojnásobný olympijský víťaz a trojnásobný majster sveta
 Čo ste zbierali na základnej škole okrem

petržalskom byte, takže aj susedia mali o zábavu postarané.
 Keď lietate po svete, vnímate odpad na
športových podujatiach? Všimli ste si
niekde zaujímavý spôsob zberu recyklovaného odpadu?
Vo svete je úplne bežné, že ľudia separujú.
Aj na olympiádach sa separuje a recykluje.
Začína sa už v jedálni, kde sa stravuje z papierových tanierov, ktoré sú vyrobené z recyklovaného papiera...
 Prečo ste prijali našu ponuku a stali ste
sa členom toho nášho Olompijského tímu?
Členom olompijského tímu som preto, lebo
chcem aj ja prispieť ku chráneniu prírody
a aspoň takýmto spôsobom niečo vrátiť prírode, ktorá nám ponúka toho tak veľa.
A chcem motivovať čo najviac detí k tomu,
čo je inde samozrejmé.

medailí?
Zbieral som céčka, známky, hlinené guličky
a v prvej triede sme mali povinný zber papiera.
 Vždy ste túžili robiť v živote to, čomu
sa venujete?
Od detstva som mal rád šport, ale ani som
netušil, že raz zo mňa bude proﬁ športovec
a že sa tým budem živiť. Prišlo to až postupom času.
 Keď ste boli malý, akú neplechu ste stvárali? Boli ste pritom obaja?
Áno, väčšinu času som trávil spolu s bratom a keďže sme od detstva športovali, tak
sme si z postele našich rodičov urobili trampolínu a skákali sme rôzne premety a saltá
na gauč, z ktorého sa pri dopadoch dobre
prášilo. To všetko sa odohrávalo v malom

www.naslovenskunotu.sk
S Rasťom Kulichom, riaditeľom slovenského GOOGLE a Jurajom Výbohom, olompijským dizajnérom
Kancelárske priestory slovenského Googlu
prešli výraznou premenou v duchu celoročného programu „Google na slovenskú nôtu“.
„V rámci dizajnu sme sa snažili čo najlepšie zladiť rýdzo slovenské prvky, keďže ide

o našu identitu, vrátane slovenskej ľudovej
tvorby, významných slovenských osobností,
spomienok z detstva, s ﬁremnou kultúrou
Googlu, ktorej vládne farebnosť, hravosť
a uvoľnenosť,“ hovorí Rasťo Kulich, riaditeľ slovenského Googlu a dodáva: „Pomáhali nám pri tom veľmi nadaný dizajnér Juraj Výboh a kreatívec Daniel Hevier, veľkou
dávkou prispel aj náš tím. Verím, že aj vďaka
ich kreativite a originálnym nápadom sa nám
to podarilo.“
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Predstavy zamestnancov pretvoril do reality
mladý architekt a dizajnér Juraj Výboh, ktorý
z bežných vecí vytvára umelecké skvosty.
„Hlavnou ideou bolo vytvoriť moderné, ekologické, ale pritom osobité priestory plné
nevšedných nápadov, ktoré ukazujú, že aj Slovensko vie byť svetovým,“ hovorí Juraj Výboh a pokračuje: „Typické korporátne
kancelárske miestnosti, ktoré už
boli oživené farbami Google –
zelenou, červenou, modrou
a žltou, sme začali dotvárať spoločnými nápadmi, ktorých realizácia bola príjemnou výzvou.“
 Aké ste použili materiály a od
akých výrobcov?
Jedným z faktorov, ktorý podporil originalitu dizajnu, bolo to, že sme sa
rozhodli používať veci z bazárov, prípadne
použité či recyklované materiály. Využili
sme napríklad PET fľaše, LP platne či starý
nábytok. Je skvelé mať kvalitný, farebný
a hravý nábytok od renomovaných výrobcov, avšak aj staré veci dokážu niekedy urobiť nečakanú a jedinečnú atmosféru, ktorá
sa inak dosiahnuť nedá.
 Vytvorili ste pre nás logo Olompiády
z 1000 kusov nápojových plechoviek,

OLOOKO, putovný pohár Olompiády
a víťaznú trofej hokejbalu, putovnú Plaketu z dolámaných hokejok Zdena Cígera. Zabudli ste spomenúť, že aj my
sme trošku pomohli...
Áno samozrejme. Pomohli ste mi rozsypať
hviezdy po oblohe. Jedna z miestností ﬁrmy
Google je venovaná generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorý sa okrem iného
venoval aj astronómii. Rozhodli sme s Danielom Hevierom, že z jednej steny spravíme
nočnú oblohu, ktorú posypeme malými hvezdičkami a povymýšľame veselé súhvezdia.
A na to nám slúžili klávesy z použitých počítačových klávesníc, ktoré pracne zbierali
chlapi zo zberného dvora ﬁrmy OLO.
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Ťaháme za jeden povraz
Už 10 rokov s OLO zadarmo do ZOO
Toto trojtýždňové podujatie, ktoré má vzbudiť v deťoch pocit zodpovednosti k prírode
a ochrane životného prostredia, oslavuje
svoje jubileum. Za 10 rokov sa ho zúčastnilo približne 70 tisíc žiakov a pedagógov
bratislavských škôl a keďže vstupenkou pre
nich je 15 PET ﬂiaš, TETRA Pack alebo plechoviek od nápojov, odovzdali cca 45 ton
separovaného odpadu.
Tento rok sme podujatie spojili s otváracím
ceremoniálom 2. ročníka Olompiády. Zelenú
stuhu strihali primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, generálny riaditeľ OLO Roman Achimský, spisovateľ Daniel Hevier, hokejista
Zdeno Cíger a Miloslava Šavelová, riaditeľka
ZOO. Roman Achimský spolu so Zdenom
Cígerom, ktorý je už druhý rok adoptívnym
otcom mláďaťa šimpanza učenlivého, Shani
Kimani, odovzdali pre Shani šek v hodnote
999 EUR, ktorý venovalo OLO.
Kto je Shani-Kimani? „Shani je maskotom
Olompiády. Shani znamená „zázrak“ a Ki-

S Petrom Límom, výkonným
riaditeľom festivalu Ekotopfilm
 Minulý

mani znamená „krásne dieťa“. Shani-Kimani
sa celý deň hrá s plyšovými hračkami alebo
handrami, šplhá po lanách a preliezačkách,“
popisuje Katarína Matejovičová, vedúca marketingu bratislavskej ZOO. „Jej najobľúbenejšou hrou je Autobus. Ako náhle ide Dorka okolo, chytí sa jej srsti, vylezie jej na
chrbát a necháva sa voziť. Častými „obeťami“ jej „detských“ náletov sú všetci, rodičia, ujo Jimmy, teta Majoránka a Dorka.“

Aj ocino občas
prejde na červenú...
Rozhovor s Petrom Plevom, hovorcom Mestskej polície
V

mesiacoch apríl a máj 2400 olompijských detí absolvovalo mobilnú dopravnú výchovu. Prečo Mestská polícia
prijala ponuku na spoluprácu?
Jednou z úloh mestskej polície sú aj preventívne aktivity. Privítali sme preto možnosť zapojiť sa do projektu Olompiády praktickou výučbou detí prostredníctvom
mobilného dopravného ihriska, ktorým dis-

Ekotopfilm
boduje u detí

ponuje ako jediná na Slovensku bratislavská
mestská polícia. Dopravnú problematiku
síce deti na školách preberajú, je to však len
teoretická rovina a to, čo sa decká naučia
v školských triedach, si môžu v praxi vyskúšať práve na našom ihrisku, kde nechýbajú dopravné značky, svetelne riadená križovatka, dopravné prostriedky ale aj priechod
pre chodcov.
 Čím Vás deti prekvapili?
Napríklad aj tým, že od svojich rodičov
jazdiacich autami si berú tie negatívne príklady a po ihrisku nám jazdili tak ako ich
rodičia - nedodržiavajúc stanovené pravidlá ako jazda na červenú, nezastavenie
pri dopravnej značke Stop s argumentáciou, že aj ocino občas na červenú prejde
a zatiaľ sa mu nič nestalo. Mnohé decká
chceli, aby za dopravné priestupky boli aj
pokutované. Ale keď sme sa z recesie len
tak naoko dohodli na pokutách vo forme
obedu v školskej jedálni, začali nám jazdiť vzorne bez porušovania akýchkoľvek
dopravných pravidiel.

týždeň skončil jubilejný už
40. ročník festivalu V čom bol iný?
Bol iný už v našich hlavách. Uvažovali
sme, ako ho posunúť ďalej. Programovo,
komunikáciou, priestorovo. Štyridsať rokov vnímame nielen ako jubileum, ale
hlavne ako výzvu do budúcna. Prajeme
si, aby sme kredit, know how, históriu
a značku vedeli zúžitkovať pre čo najväčší
okruh ľudí. Udelili sme poctu Honour of
Ekotopﬁlm výnimočnému, len 15-ročnému chlapcovi Félixovi Finkbeinerovi,
ktorý prostredníctvom organizácie Plant
for Planet rozpútal celosvetové hnutie,
ktorého výsledkom je výsadba až 12 mld
stromov po celom svete. Našou ambíciou
je posunúť Ekotopﬁlm do Čiech a potom
do Indie a Činy.
 Ako vníma detské publikum témy
ekológie a ochrany životného prostredia? Nie sú tieto témy už sprofanované, neznejú ako otrepané frázy?
Vôbec nie, práve naopak. Na toto ja neverím. Už prípad Félixa a jeho úsilia je
toho dôkazom. Veď od neho jediného,
malého chlapca, to celé vzniklo. Zapojil
do toho tisíce detí a študentov a svojou
presvedčivosťou, neoblomnosťou a vierou buduje celosvetové hnutie s veľmi ambicióznymi cieľmi. Podobne to cítime aj
u nás na Ekotopﬁlme. Musím povedať, že
záujem škôl o Junior Ekotopﬁlm je absolútne prevyšujúci naše možnosti a kapacity. Je úžasne vidieť, ako sa v priestoroch festivalu deti zapájajú do súťaží, hier,
programov a ako sledujú ﬁlmy. Deti sú
veľmi úprimné, neuznávajú klišé, ale
ﬁlmy, ktoré u nás vidia, majú v sebe také
silné príbehy, že v nich dokážu vyvolať
emócie, ktoré vedia veci meniť. Deti vedia byť úplne akčné, len im treba dať priestor a smerovanie.
 Minulý rok sme spoločne organizovali OFF. Deti mali možnosť sa po
prvý krát na olompijskej pôde stretnúť s dokumentárnymi TUR ﬁlmami.
Aký zážitok im prinesiete tento rok?
Budú vidieť príbeh o už spomínanom Félixovi Finkbeinerovi, ﬁlm o problémoch
odlesňovania, o tom, ako sa mobilné telefóny menia na „zlato“, uvidia aj príbeh
jedného„Krtka“ i veľa iných.
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Príbeh plastovej flaše
Rozhovor s Petrom Krasnecom, riaditeľom General Plastic, a.s.
OLOMPIÁDA absolvovala deväť návštev v General Plastic, v jedinom
podniku zaoberajúcim sa
recykláciou a výrobou
PET ﬂiaš a fólií na Slovensku. Príbeh plastovej
fľaše videlo 450 detí, ktoré
sa dozvedeli, že kokpit stíhačky je z plastu, sklo sa
v prírode rozkladá, na výrobu jednej ﬂisky sa spotrebuje asi 30 PETiek. P.
Krasnec, vysvetlil deťom, že plast sa u nás
začal recyklovať pred dvanástimi rokmi. Poučil ich, že jedna PETka má hmotnosť asi
36 gramov a pred odhodením do žltého kontajneru ju treba zašliapnuť, aby sa ich tam
zmestilo čo najviac. Deti úplne „odpísala“
informácia, že každý Bratislavčan vyprodukuje 447 kg komunálneho odpadu ročne.
 Čím vás deti dokážu prekvapiť?
Svojou zvedavosťou. Kladú otázky, niekedy
aj také, na ktoré sa ťažko odpovedá.
 Všímate si odpad aj na dovolenke?
Bohužiaľ, áno. Je to taká moja profesionálna
deformácia. Možno to vyznie neuveriteľne,

OLOMPIÁDA
v prílohe SME
Ako vznikol tento nápad?
Náš smetiarsky šlabikár
bol v minulosti vítanou
pomôckou učiteľov na
školách. Hľadali sme
spôsob, ktorým by sme
dostali myšlienku „Neseparuj sa, separuj!“
priamo do školských
lavíc. Formou a profesionalitou nás oslovil práve tematický pracovný zošit SME
V ŠKOLE, ktorý je dlhoročne vnímaný
ako zmysluplná investícia doplnkového
vzdelávania tam, kde absentujú učebné
pomôcky. Tlačená verzia pracovného zošita Odpadové hospodárstvo mala obmedzený počet výtlačkov, preto so súhlasom
vydavateľstva si ju môže ktokoľvek stiahnuť z www.olompiada.sk. Autori prílohy
akceptovali odbornú pomoc našej spoločnosti, ako aj olompijských pedagógov.

ale práve vzťah k odpadu jasne dokumentuje, aká vyspelá je daná krajina, ako sa ľudia majú, čo kupujú a pod. Cez odpad sa dá
dokonca zistiť, či je ekonomika v krajine
v poriadku, alebo vznikol problém.
 Myslíte si, že má Olompiáda zmysel?
Jednoznačne! Od mala im treba začať vštepovať, aby začali triediť, aby začali vnímať,
že aj nimi vyprodukovaný odpad neslúži len
na zbavenie sa ho, ale že takýto odpad má aj
svoju hodnotu, svoju pridanú hodnotu... Ak
si takto vychováme „malých“, potom máme
šancu, že ich prostredníctvom ovplyvníme aj
tých „veľkých“.

Exkurzia
u smetiarov
Jedným z najlepších osvetových a vzdelávacích nástrojov sú exkurzie, ktoré OLO
organizuje už niekoľko rokov, ale po prvýkrát sme ich zaradili aj pod hlavičku
Olompiády. Našu Spaľovňu navštívilo
176 detí a učiteľov, ktorí sa prechádzali
v oceľovom meste, v ktorom všetko riadia dve obrovské ruky, drapáky, ktoré roz-

hodujú, čo pôjde do kotla ako prvé. Deti
prešli stovky schodov, kráčali v 30 metroch nad zemou, čo je výška kotla, videli triediace linky papiera a plastu a odchádzali s dôležitou správou domov:
Slovensko vyprodukuje 8,5 milión ton
komunálneho odpadu ročne a Bratislava
s cca 170 tisíc tonami je na prvom mieste.

Neodpadni z odpadov
S Renátou Mihálikovou, riaditeľkou pre environment v NATUR-PACK
 Prečo podporujete projekt Olompiády?
Rozhodnutie nebolo ťažké, pretože už od začiatku bolo jasné, že ide o dobre vymyslenú
súťaž v kombinácii s environmentálnou výchovou zameranou na odpadové hospodárstvo. A presne takáto športovo-výchovnovzdelávacia súťaž v Bratislave dlhodobo
chýbala. Navyše naša spoločnosť sa okrajovo venuje environmentálnej výchove už
viac ako 7 rokov.
 Aké máte vlastné vzdelávacie aktivity?
Multimediálny vzdelávací softvér „neODPADni z ODPADOV“. Primárne je určený
pre interaktívnu tabuľu k výučbe žiakov druhého stupňa. Tento projekt sme pokryli predovšetkým po ﬁnančnej stránke. Obsahovú
sme prenechali špecialistom z Centra environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA.
Vďaka spolupráci vznikol jedinečný projekt
s názvom Moderne o odpadoch s NATURPACKOM, ktorého súčasťou je softvér.

 Na ktoré hodiny je softvér určený?
Na dejepise sa deti naučia, v ktorom období
aký odpad vznikal, na biológii sa môžu zamyslieť, ako dlho sa rozkladá papier či plast,
na matematike si vypočítajú, aký je dopad
každého z nás pri neseparovaní. Softvér je
zložený zo 4 modulov: Príbeh odpadov,
Predchádzanie vzniku odpadov, Opätovne
používame a recyklujeme a Zodpovedne spotrebovávame. Ponúka aktivity, kvízy, pracovné zošity, úlohy, metodické pokyny, videá a ilustračné fotograﬁe.
 Čo musí škola spraviť, aby mohla softvér používať a koľko ju to bude stáť?
Každý záujemca si ho môže bezplatne stiahnuť na www.zivica.sk/moderneoodpadoch.
Môžu ho používať neobmedzene v online aj
ofﬂine verzii. Rozhodli sme sa vyjsť v ústrety
aj školám s vyučovacím jazykom maďarským a v septembri 2013 bol softvér sprístupnený aj v maďarskej mutácii.

Občasník pre priaznivcov triedenia odpadu.
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