aždý rok o tomto čase rekapitulujeme ročník, ktorý sa uzatvára
a začíname postupne plánovať
ten nový. Vždy si povieme, možno to
bude posledný, pretože Bratislavčania
už predsa poznajú tri farby triedených
kontajnerov a vedia triediť. Avšak čísla
z výročnej správy našej spoločnosti nás
veľmi rýchlo vyvedú z omylu. Naučiť
ľudí k tomuto druhu spoločenskej zodpovednosti je beh na dlhé trate. Podiel
triedeného odpadu na zmesovom komunálnom odpade veľmi pomaly
stúpa, dokonca pomalšie ako nových
účastníkov v našom projekte, ktorý
nám stúpol zo 112 na 116 materských,
základných a špeciálnych škôl s viac ako
22 tisíc účastníkmi. Cieľom projektu je
naučiť všetkých obyvateľov hlavného
mesta práve cez deti, správne nakladať
s komunálnym odpadom, osvojiť si pojmy recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť. Na každom
našom podujatí sa snažíme deťom zdôrazniť ich dôležitosť, dôležitosť jednotlivca, v tomto odpadovom reťazci. Pretože len tým, že každý jeden z nás
a nezáleží, či je to malý človiečik alebo
dospelá osoba, sa bude zodpovedne
správať, môžeme zmeniť myslenie tých
druhých a posunúť veci vpred. Sme
vždy prekvapení informáciami zo správ
ako žralok s 80 igelitovými vrecúškami
v žalúdku, za 30 rokov vraj bude v oceánoch viac plastu ako rýb, ale môžeme
zostať aj u nás doma, 170 kg potravín
vyhodí do odpadu každý občan Slovenska za rok, či bobry na východnom
Slovensku vraj stavajú hrádze namiesto

K

dreva z PET fliaš. Aj tieto informácie
sme posunuli deťom na filmovom festivale zaujímavou formou, ktorá je im
blízka, cez film a diskusiu. Prácu smetiara, či recykláciu odpadu mohli zažiť
a vidieť počas mesiaca exkurzií a všetky
myšlienky Olománie boli zhrnuté v divadelnom predstavení ODPADla nám
hodina, ktorý bol tento rok hosťom
na projekte. Tešia nás pozitívne
reakcie, s ktorými sa stretávame
a veríme, že sa prejavia v číslach
vytriedeného komunálneho
odpadu už čoskoro. Za šesť ročníkov projektu sa vyzbieralo
898,2 ton papiera a 167,3 ton
plastu a uskutočnilo množstvo podujatí, ktoré by mali
deti vychovať k správnym návykom, triediť odpad. Vzory
sú pre deti veľmi dôležité
a nielen tie, ktoré majú
doma v nás rodičoch, učiteľoch, ale musíme poďakovať aj ambasádorom projektu, ktorí ho podporujú
a aktívne sa ho zúčastňujú
pri každej možnej príleži-

tosti. Na záver nám zostáva už len zablahoželať víťazom tohto ročníka ale
nielen tým oficiálnym tabuľkovým, ale
každému účastníkovi projektu, pretože
víťaz je každý kto separuje!
Ing. Karin Zvalová

Už šesť ročníkov Olománie
a jeden nultý, učí deti triediť odpad
V 6. ročníku projektu sa vyzbieralo
46 342 kg plastu a 167 200 kg papiera.

Víťazi 6. ročníka projektu Olománia
v školskom roku 2017/2018
Umiestnenie
1
2
3

Škola
Spojená škola internátna, Svrčia 6
MŠ Štrabáčik , Mlynské Nivy 61/A
MŠ Fairyland, Nerudova 19

SPOLU
BODOV
3451
2727
2710

TOP zberači papiera v školskom roku 2017/2018
Škola
ZŠ Ostredková 14
Spojená škola internátna, Svrčia 6
ZŠ Mierová 46

vyzbierané kg
21640
13880
6720

TOP zberači plastu v školskom roku 2017/2018
Škola
Spojená škola internátna, Svrčia 6
MŠ Linzbothova 18
MŠ Kaméliová 10

Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť
v šiestom ročníku Olománie!

vyzbierané kg
3780
2560
2260

Za nami je 7 ročníkov (aj nultý)  116 materských, základných a špeciálnych škôl
 viac ako 22 000 žiakov a detí  40 podujatí  898,2 ton papiera  167,3 ton plastu

Víťaz je každý, kto separuje. Pridajte sa k nám!
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Rozhovory s pani učiteľkami
 Ako vnímate účinky projektu Olománia na deťoch? Myslíte, že oslovil aj
dospelých? Už pred zapojením do projektu OLO sme mali v triedach vedľa
košov na odpadky aj žlté koše na plasty.
V triedach je samozrejmosťou aj krabica na papierový odpad toho je hlavne
na prvom stupni neúrekom. Pri vstupe
do školy máme nádobu na drobný elektroodpad.
Po zapojení sa do projektu OLO je badať, že plastov v žltých košoch pribudlo
a hlavne, že sa odpad separuje. Na
škole nemáme súťaž v množstve vyzbieraného papiera a plastov, ale sna-

a cez deti aj ich rodičov zamyslieť sa nad
produkovaním veľkého množstva odpadu, niekedy spojeného až s plytvaním! Hlavne prváčikovia chodili za p. učiteľkami a vychovávateľkami a pýtali sa,
ktoré odpadky kam patria a správne ich
separovali. Žiakov, ale aj učiteľky
2. stupňa oslovila beseda s hercom pánom Latinákom na Filmovom festivale,
ktorý im veľmi pútavo porozprával
o technológii výroby a histórie skla.
Tento rok sa nám bohužiaľ nepodarilo
dostať cez Váš projekt na exkurziu. Po
minulé roky áno. Deti ktoré sa zúčastnili
ostatným rozprávali, ako sa vyrábajú

Adam Ďurica, „šéf“ žltého, Zuzka Smatanová „šéfka“ modrého a Lukáš Latinák „šéf“ zeleného kontajneru

žím sa učiť deti a kolegov, že vlastne
budeme víťazmi všetci, keď bude odpadu čo najmenej....:) odmenou nám
bude naša krásna príroda a zdravé potraviny, zvieratá a ľudia...
Do projektu na separovanie sa mi podarilo zapojiť aj naše pani kuchárky, ktoré
pravidelne prispievajú plastovými fľašami z minerálok a krabicami od mlieka.
Už sa stalo úplnou samozrejmosťou, že
naše pani upratovačky pri vyprázdňovaní košov vyberajú plastové fľaše, ktoré
deti omylom, alebo z nedbanlivosti odhodia do nesprávneho koša.
Projekt určite cez deti oslovil aj našich
rodičov. Sami chodia za mnou a pýtajú
vrecia na plasty tie zbierame počas celého mesiaca, papier zbierame raz za
mesiac počas školského roka.
 Ktoré z podujatí, ktorého sa počas
roka deti mohli zúčastniť, ich oslovilo
najviac? Na akcie Olománie chodíme
veľmi radi. V tomto ročníku sa nám podarilo isť do ZOO, ale pre nepriazeň počasia, iba deťom z jedného ročníka. Boli
sme na divadelnom predstavení, či filmovom festivale. Top akcia tohto roka
bolo jednoznačne divadelné predstavenie "ODPADla nám hodina" v divadle
L+S. Divadlo bolo určené deťom prvého
stupňa a tých aj oslovilo. Nenásilnou
a zábavnou formou sa podarilo deti

plasty a ako sa plastové fľaše recyklujú.
Možno by som navrhla, aby bolo viac
termínov na tieto exkurzie či už do spaľovne, sklární, alebo recyklácie a výrobne
plastov. Na základe Vášho projektu sme
oslovili Mestskú políciu, aby nám urobili
bezpečnostno - edukačnú akciu pre deti
1. stupňa. Bez Vás by sme ani nevedeli,
že takúto preventívno - výchovnú akciu
robia...Vyvrcholením každoročného snaženia býva veľké finále, na ktoré sa už
veľmi tešíme a veríme, že nám bude priať
počasie a uvidíme vystúpenie hercov
a spevákov a budeme sa môcť z blízka
pozrieť na smetiarske autá...
 Generácia našich rodičov, nás rodičov
a učiteľov nepoznala problémy s od-

padom do takej miery, pretože sa žilo
inak. Štatistiky triedenia robíme posledných 15 rokov. Tieto deti sa narodili
v dobe plastovej. Súčasťou ich života
sú farebné kontajnery, triedenie a recyklácia. Zapájajú sa deti aktívne do
riešenia tejto problematiky? Riešia
otázku nulového odpadu? Rozmýšľajú
nad tým, že by sa vymanili z konzumu?
Som presvedčená a roky výbornej spolupráce mi dajú za pravdu, že aj Váš
projekt separovania a recyklácie odpadu má v dnešnej dobe veľký význam
a zmysel. Myšlienka osloviť malé deti
a cez ne aj ich rodičov bola a je správna
a mne nezostáva nič iné len Vám všetkým poďakovať a popriať do ďalšieho
ročníka OLOMÁNIE veľa síl a kvalitných
a vydarených projektov.
ZŠ Mierová 46, Janka Miklášová
 Ako vnímate účinky projektu na deťoch? Myslíte, že oslovil aj dospelých?
Už 6 rokov sa zapájame do projektu,
ktorého cieľom je naučiť deti, ich rodičov i ostatných rodinných príslušníkov
separovať odpad. Za ten čas mnohé
deti zmenili svoj postoj k odpadu, snažia sa nielen triediť odpad, ale učíme
ich aj produkovať ho menej. Napriek
tomu sú však ešte stále deti, ktoré
v škole pod dohľadom ostatných spolužiakov či dospelých separujú odpad,
ale mimo školy svoje správanie nezmenili. Z rozhovorov s deťmi sa dozvedáme, že často vo svojom okolí vidia
iné správanie dospelých aj detí a zdá sa
im separovanie zbytočné, ak to nerobia
všetci. Preto je dôležité neustále vplývať
na postoje všetkých detí, čo sa aj vďaka
akciám, ktoré každý rok v rámci projektu máme možnosť navštíviť, darí
stále viac. Mnoho rodičov pomáha deťom od útleho veku separovať zber
a nosiť ho do školy. Z roka na rok rodičov pribúda, takže som presvedčená,
že projekt Olománia plní svoj cieľ.
 Ktoré z podujatí, ktorého ste sa počas roka mohli zúčastniť, deti /žiakov
oslovilo najviac? Naše deti sa tento
školský rok tešili najviac zo školy v prí-

1500 detí a pedagógov na Veľkom finále 6. ročníka
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Víťazi OLOmánie 2016/2017

rode v stredisku Oliwa v Trenčianskej
Teplej. Zúčastnili sa jej za odmenu len
tie deti, ktoré svoje postoje k životnému prostrediu prejavovali počas celého predchádzajúceho školského roka
a aktívne sa zapájali do separovaného
zberu. Týždeň, ktorí sme strávili v rezorte bol pre deti plný nových zážitkov, skúseností, priateľstiev i poznatkov. Deti tu čakalo nielen krásne
prostredie, ale aj bohatý program, milí
a starostliví ľudia. Ďakujeme všetkým,
ktorí nám umožnili v tomto zariadení
nielen relaxovať a načerpať sily do nového školského roku, ale aj nazbierať
nové vedomosti.
 Generácia našich rodičov, nás rodičov
a učiteľov nepoznala problémy s odpadom do takej miery, pretože sa žilo
inak. Štatistiky triedenia robíme posledných 15 rokov. Tieto deti sa narodili
v dobe plastovej. Súčasťou ich života
sú farebné kontajnery, triedenie a recyklácia. Zapájajú sa deti aktívne do
riešenia tejto problematiky? Riešia
otázku nulového odpadu? Rozmýšľajú
nad tým, že by sa vymanili z konzumu?
Na svete je mnoho detí. Tak ako aj dospelí aj deti majú svoje názory a postoje, ktoré však my dospelí vieme
ovplyvňovať. Čím sú deti menšie, tým
ľahšie ich svojim vzorom dokážeme
ovplyvniť. Mnohé berú farebné kontajnery aj recykláciu ako samozrejmosť,
sú súčasťou ich života. Iné, ktoré neboli doma ani v škôlke vedené k recyklácii, považujú tento fakt za niečo
nové, zaujímavé a ľahko sa nadchnú,
iné treba motivovať. Práve tu zohráva
zapojenie detí do projektov významnú
úlohu. Podľa vyjadrení detí aj pred ich
zapojením do projektov sa snažili separovať, ale len vďaka aktivitám v projektoch pochopili mnohé súvislosti.
Uvedomujú si aké je dôležité produko-

vať čo najmenej odpadu a že ideálne by
bolo neprodukovať žiadny odpad.
Podľa nich by to znamenalo všetko recyklovať a niekoľkokrát. Napriek snahám zrejme nie je možné sa úplne zbaviť odpadu, ale je možné jeho
množstvo minimalizovať.
SŠI Svrčia 6, Zdenka Vitálišová

Dopravná výchova s OLO a to sa deťom
taktiež veľmi páčilo. Zajazdili si na kolobežkách, odrážadlách a zopakovali si,
ako sa majú správať na ceste. Obe akcie
boli pre naše deti zaujímavé a prínosné
a aj touto cestou sa za ne chceme Olománii veľmi pekne poďakovať.
 Generácia našich rodičov, nás rodičov
a učiteľov nepoznala problémy s odpadom do takej miery, pretože sa žilo inak.
Štatistiky triedenia robíme posledných
15 rokov. Tieto deti sa narodili v dobe
plastovej. Súčasťou ich života sú farebné
kontajnery, triedenie a recyklácia. Zapájajú sa deti aktívne do riešenia tejto problematiky? Riešia otázku nulového odpadu? Rozmýšľajú nad tým, že by sa
vymanili z konzumu? Deti v tomto veku
o tejto zložitej téme až do takej hĺbky
nerozmýšľajú, ale určite chápu, prečo recyklujeme, že to je pre našu prírodu dôležité. Veľmi závisí aj od toho z akej rodiny dieťa prichádza a ako oni k tomu
doma pristupujú. Ale určite vidíme, že
Olománia má zmysel, pomáha a učí nás,
deti a ich rodiny, triediť odpady a tým
chrániť naše krásne prostredie.
MŠ Plickova 16, Anna Grancová

V rytme odpadu – Kapela Rytmika

 Ako vnímate účinky projektu Olománia na deťoch? Myslíte, že oslovil aj
dospelých? Určite prostredníctvom detí
oslovil aj dospelých. My sa o triedení
odpadov s deťmi často rozprávame,
často organizujeme zbery a deti rodičov motivujú k tomu, aby poctivo triedili, pretože to tak robia aj oni v škôlke.
 Ktoré z podujatí, ktorého sa počas
roka deti mohli zúčastniť, ich oslovilo
najviac? Tento rok sme sa zúčastnili
predstavenia Odpadla nám hodina,
ktoré sa deťom veľmi páčilo, bolo to zábavné a zároveň veľmi poučné so skvelým obsadením. Druhou akciou bolo

 Ako vnímate účinky projektu na deťoch? Myslíte, že oslovil aj dospelých?
Na našej škole určite, rodičia sa aktívne
zapájajú do aktivít, hlavne zberu a triedenia odpadu, myslím, že Olománia
postihla aj domácnosti. Deti sa medzi
sebou informujú (chvália, kto koľko
plastových fliaš priniesol). Dokonca
máme pána, ktorý nám nosí papier pravidelne raz za mesiac a to nemá v škole
príbuzných...
 Ktoré z podujatí, ktorého ste sa počas roka mohli zúčastniť, deti /žiakov
oslovilo najviac? Myslím, že tento rok
to bolo podujatie Odpadla nám
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hodina, aj keď ešte všetci neboli, tešia
sa na to. Potom je tu premietanie tematických filmov na filmovom festivale
a Veľké finále.
 Generácia našich rodičov, nás rodičov
a učiteľov nepoznala problémy s odpadom do takej miery, pretože sa žilo
inak. Štatistiky triedenia robíme posledných 15 rokov. Tieto deti sa narodili
v dobe plastovej. Súčasťou ich života
sú farebné kontajnery, triedenie a recyklácia. Zapájajú sa deti aktívne do
riešenia tejto problematiky? Riešia
otázku nulového odpadu? Rozmýšľajú
nad tým, že by sa vymanili z konzumu?
Naše deti si zvykli na triedenie odpadu,
neviažu sa len na plastové fľaše, ale vedie, že malý žltý kontajner je na plasty.
Poznajú ich a odpad končí tam, kde
má. Otázka nulového odpadu im je
ešte vzdialená, ale verím, že postupne
sa k tomu dopracujeme. Či premýšľajú
nad vymanením z konzumu neviem,
ale myslím si, že skôr nie, pretože sú
ľahko ovplyvniteľní a nedokážu sa len
tak ľahko vzdať „pohodlia“, v ktorom
ich „nútime“ žiť.
ŠZŠ s MŠ Karpatská 1, Mária Kozlíková
 Ako vnímate účinky projektu na deťoch? Myslíte, že oslovil aj dospelých?
Pozitívne, u nás deti separujú v každej
triede a zapájajú aj rodičov a ich spolupracovníkov, nosia nám plastové
obaly zo zamestnania.
 Ktoré z podujatí, ktorého ste sa počas roka mohli zúčastniť, deti /žiakov
oslovilo najviac? Páčia sa im všetky akcie, ale tento rok vyhralo predstavenie
ODPADla nám hodina.
 Generácia našich rodičov, nás rodičov
a učiteľov nepoznala problémy s odpadom do takej miery, pretože sa žilo
inak. Štatistiky triedenia robíme posledných 15 rokov. Tieto deti sa narodili
v dobe plastovej. Súčasťou ich života
sú farebné kontajnery, triedenie a recyklácia. Zapájajú sa deti aktívne do
riešenia tejto problematiky? Riešia
otázku nulového odpadu? Rozmýšľajú
nad tým, že by sa vymanili z konzumu?

Riešia problémy so životným prostredím, recykláciou, zapájajú sa do environmentálnych projektov a viacerí už
navrhovali, ako riešiť tvorbu nového
odpadu tým, že by sa nakupovalo v obchodoch alebo u výrobcov do „vratných obalov“.
ZŠ Bieloruská 1, Morávková Marta
Ako vnímate účinky projektu na deťoch? Myslíte, že oslovil aj dospelých?
Myslíme si, že oslovil aj rodičov našich
detí, ktorí nám so zberom pomáhajú
a tiež zároveň triedia odpad.
 Ktoré z podujatí, ktorého ste sa počas roka mohli zúčastniť, deti /žiakov
oslovilo najviac? Myslíme si, že top boli
tieto dve podujatia: Odpadla nám hodina a Smetiarsky kurz pre najmenších,
určite boli zaujímavé aj ostatné. Veľmi
si vážime, že sme mohli ísť všetci do
ZOO.
 Generácia našich rodičov, nás rodičov
a učiteľov nepoznala problémy s odpadom do takej miery, pretože sa žilo
inak. Štatistiky triedenia robíme posledných 15 rokov. Tieto deti sa narodili
v dobe plastovej. Súčasťou ich života
sú farebné kontajnery, triedenie a recyklácia. Zapájajú sa deti aktívne do
riešenia tejto problematiky? Riešia
otázku nulového odpadu? Rozmýšľajú
nad tým, že by sa vymanili z konzumu?
Deti vedieme v rámci vzdelávacích aktivít k triedeniu odpadu. Majú rôzne
nápady, ako by mohli ďalej odpad použiť. Je to ale ešte v rámci ich detského
rozmýšľania. A možno sa podarí aj
niečo zrealizovať. Ktovie?
MŠ Kaméliová 10, Lucia Slováková
 Projekt OLOMÁNIA už beží viac ako
6 rokov. Ako vnímate jeho účinky na
deťoch? Myslíte, že oslovil aj dospelých? Myslím si , že sa nám to darí. Deti
majú veľký vplyv na rodičov pri triedení
odpadu, cez deti začali separovať, hovoria ,, že aj doma triedia odpad“.
 Ktoré z podujatí, ktorého ste sa počas roka mohli zúčastniť, deti /žiakov
oslovilo najviac? Zúčastňujeme sa väč-

Majk Spirit, ambasádor projektu, s víťazmi OLOmánie ŠZŠ Karpatská 1

šiny podujatí. Vytvárajú u detí širší pohľad na problémy životného prostredia. Pre deti jednoznačne smetiarsky
kurz pre najmenších. Vyvrcholením je
finále Olománie s bohatým programom. Olománii ďakujeme.
 Generácia našich rodičov, nás rodičov
a učiteľov nepoznala problémy s odpadom do takej miery, pretože sa žilo inak.
Štatistiky triedenia robíme posledných
15 rokov. Tieto deti sa narodili v dobe
plastovej. Súčasťou ich života sú farebné
kontajnery, triedenie a recyklácia. Zapájajú sa deti aktívne do riešenia tejto problematiky? Riešia otázku nulového odpadu? Rozmýšľajú nad tým, že by sa
vymanili z konzumu? Zdravie naše, ale
i zdravie našej planéty by nám nikomu
nemalo byť ľahostajné. Naša Zem citlivo
reaguje na všetko, i na to, ako sa k nej
správame. Naše deti vám vedia vysvetliť
načo sú nám farebné koše, čo znamenajú nálepky šetri vodou, šetri elektrinu,
ktoré zdobia naše kúpeľne a vypínače,
prečo je lepšie ísť do školy pešo alebo
MHD ako autom alebo prečo nezahadzovať odpadky do voľnej prírody. Stali
sa kreatívnymi a niektoré nepotrebné
veci vedia pekne spracovať vo výtvarných, alebo pracovných dielňach.
MŠ Dudvážska 4, Eva Bacíková
 Ako vnímate účinky projektu na deťoch? Myslíte, že oslovil aj dospelých?
Myslím, že projekt OLOMÁNIA oslovuje
prostredníctvom detí aj ich rodičov, starých rodičov, príbuzných. Je to badateľné hlavne u žiakov 1. stupňa, ktorí sa
vedia nadchnúť pre súťaže. Moji žiaci
mi rozprávajú, ako im v zbere pomáha
celá rodina.
 Ktoré z podujatí, ktorého ste sa počas roka mohli zúčastniť, deti /žiakov
oslovilo najviac? Naši žiaci hovorili v superlatívoch o všetkých akciách Olománie. Na otázku, či by išli na podobnú akciu aj v budúcom školskom roku,
jednotne odpovedali ÁNO.
 Generácia našich rodičov, nás rodičov
a učiteľov nepoznala problémy s odpadom do takej miery, pretože sa žilo inak.
Štatistiky triedenia robíme posledných
15 rokov. Tieto deti sa narodili v dobe
plastovej. Súčasťou ich života sú farebné
kontajnery, triedenie a recyklácia. Zapájajú sa deti aktívne do riešenia tejto problematiky? Riešia otázku nulového odpadu? Rozmýšľajú nad tým, že by sa
vymanili z konzumu? Otázku nulového
odpadu určite neriešili rodičia našich žiakov a preto k tomu nevedú ani svoje
deti. Našu šancu vidím práve v tejto generácii detí. Sú vnímavé na racionálne
i emocionálne podnety. Verím, že v súčasnosti budú vplývať na svojich rodičov
a v dospelosti sa sami budú správať zodpovedne voči prírode. Aby to tak bolo,
musíme sa o to pričiniť veľkou mierou
my - pedagógovia. Projekt Olománia je
na to výborná „učebná pomôcka“.
ZŠ Ostredkova 14, Nataša Klimeková
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ODPADla nám hodina!
Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia
odpadu (OLO) a.s. pripravila interaktívne divadelné predstavenie s názvom
ODPADla nám hodina! Predstavenie
vzniklo v spolupráci so Štúdiom L+S
a spoločnosťou NATUR-PACK a.s., ktorá
je zároveň jeho odborným garantom.
Na premiére predstavenia, v decembri,
ktoré slávnostne otvoril primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, nechýbali ani samotní autori, spisovateľ Daniel Hevier,
hudobný skladateľ Rastislav Dubovský,
výtvarník Ľubo Guman a výkonný riaditeľ Štúdia L+S Pavol Danišovič, ktorý je



zároveň režisérom predstavenia. Spoločnosť NATUR-PACK a.s., ktorá v súčasnosti zabezpečuje triedený zber takmer
v 1 100 samosprávach na celom Slovensku, vrátane hlavného mesta Bratislava, zastupoval riaditeľ pre vzťahy
s verejnosťou Marek Brinzík a spoločnosť OLO, ktorá sa v Bratislave stará
o zber a odvoz zmesového komunálneho a triedeného odpadu, hovorkyňa
spoločnosti Beata Humeníková.
Predstavenie bolo hosťom v programe
výchovno-vzdelávacieho projektu Olománia. Počas celého školského roka

Prečo ste sa rozhodli podporiť myšlienku spoločnosti OLO a.s., divadelného
predstavenia „ODPADla nám hodina?“ V prvom rade ide o skvelú myšlienku, pripraviť pre deti náučný program takouto atraktívnou formou. A keď sme sa dozvedeli, že autorom bude maestro Daniel Hevier, vedeli sme, že výsledok bude
nielen poučný, ale aj vtipný a pre deti príťažlivý. Veríme, že divadelné predstavenie „ODPADla nám hodina“ bude u detí a pedagógov silne rezonovať.
Michal Sebíň, riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK a.s.
„Tak ako si dieťa po sebe upratuje hračky, tak ako si upratujete detskú izbu,
tak si musíme po sebe upratať naše životné prostredie. Lebo inak by sme
mohli skončiť ako odpad my.“
Daniel Hevier
„Boli časy keď naši predkovia triedili odpad celkom prirodzene, potom sa začali
triediť ľudia a akosi sa to domotalo... tak si to musíme zopakovať. Tým skôr, že medzitým triedenie odpadu sa stalo oveľa dôležitejšie ako kedysi.“ Ľubo Guman
„Triedenie odpadu v našej rodine svedomito a úspešne zaviedla moja manželka Zuzka, absolventka gymnázia s ekologickým zameraním. Touto formou
môžeme priložiť ruku k dielu pri ochrane nášho životného prostredia aj uľahčiť recykláciu už použitých vecí.“
Rastislav Dubovský
Prečo triediť odpad? Otázka na „telo“ pre hercov predstavenia.
„Separuj aj TY! A bude čisto na Zemi.“Oliver Asztalos
„Aj zajtra je deň. Aj zajtra tu chceme byť.“Ján Cibula
„Separujem, pretože príroda si naše odpadky nezaslúži.“ Michaela Trokanová
„Odpad triedim, pretože myslím aj na budúcu generáciu, ktorá bude našu
matku Zem potrebovať k životu rovnako ako my. A nemáme právo ju ničiť.“
Demecsová Diana
„Keď separujem, matka zem spieva óóó OLO zo srdca ti ďakujem...:)“
Petra Humeňanská
„Myslím si, že triediť odpad sa oplatí nie len kvôli čistejšiemu prostrediu okolo
nás, ale aj kvôli tomu, že pestré farby kontajnerov okrášlia každé mesto, v ktorom bývame.“
Dominika Debnárová





2017/2018 sa odohralo spolu 22 predstavení. Predstavenie v trvaní jednej hodiny má zábavnou a atraktívnou formou vzbudiť u detí záujem o témy ako
odpad, triedenie, recyklácia, spaľovňa,
zberný dvor, práca smetiara, fungovanie spoločnosti OLO v hlavnom meste,
či dôležitosť spoločenskej zodpovednosti jednotlivca.
Na Slovensku sa v súčasnosti recykluje
približne 13 – 15 % odpadov a záväzkom Slovenskej republiky je do roku
2020 recyklovať až 50 % komunálnych
odpadov.

Mama ma dá k smetiarom
Učiteľka to už vzdala
zmierila sa aký som
Moja mama povedala
že ma raz dá k smetiarom
Už sa na to celkom teším
Byť smetiarom je môj sen
Nerád totiž chodím peši
prevozím sa celý deň
Smetiari ma zoberú
s otvoreným náručím
a to všetko iba preto
lebo sa vraj neučím
Smetiari sú správna banda
bez nich zahynul by svet
V našej škole bude škandál
Všetci tiež k nim budú chcieť
Všetci zdúchnu v okamihu
nakoniec aj riaditeľ
Zahodí nám triednu knihu
zvolá To som vždycky chcel
Hudba: Rasťo Dubovský
Text: Daniel Hevier

PODUJATIA

6

15. rokov s OLO zadarmo do ZOO
Viac ako päťtisíc účastníkov Olománie
sa napriek nie celkom ukážkovému počasiu v septembri zúčastnilo už pätnásteho ročníka podujatia – s OLO zadarmo do ZOO. Deti a žiaci zo 116
materských, špeciálnych a základných
škôl mali možnosť po splnení podmienok projektu, vykonaní dvoch zberov
papieru alebo plastu v predchádzajúcom ročníku projektu alebo v tom no-

považované za symbol Álp. Chováme
samca a 2 samice, všetko mladé jedince
a už sa veľmi tešíme keď vyrastú. Deti
určite poteší množstvo mláďat, ktoré
sa nám tento rok v ZOO narodilo. Medzi najvzácnejšie prírastky patrí mláďatko diviaka visajanského, ktorý patrí
medzi kriticky ohrozené druhy živočíchov. Tieto zvieratá chováme ako jediná ZOO na Slovensku a tak nás tento
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vom, opäť zdarma prejsť bránami zoologickej záhrady. Podujatie má každý
rok obrovský ohlas a preto aj v ďalšom
ročníku sa deti môžu tešiť na každoročnú návštevu tohto miesta plného
zážitkov. Podujatie je zaradené do projektu z dôvodu uvedomenia si dôležitosti spoločenskej zodpovednosti každého z nás, nášho postoja k prírode.
Pri návšteve sme aj vyspovedali riaditeľku bratislavskej ZOO Ing. Miloslavu
Šavelovú.
 Koľko zvieratiek mala ZOO na štartovacej čiare? A kedy to bolo?
Zoo otvorila svoje brány prvýkrát dňa
9. 5. 1960. V tej dobe chovala 74 druhov
zvierat, čo bolo 238 jedincov. V súčasnosti je 1020 zvierat v 180 druhoch.
 Pripravujeme spoločné podujatie
s OLO zadarmo do ZOO, ktoré má už
svoj 15. ročník. Na čo sa deti a žiaci
môžu tešiť tento rok? Aké zvieratká
obohatili zvierací park?
Tento rok sme obohatili zbierku zvierat
o nový druh, kozorožce alpské, ktoré sú

prírastok mimoriadne potešil. Narodila
sa nám aj malá zebra a ťava. Mláďatká
návštevníci ale uvidia aj u lám krotkých,
lemurov kata, antilop ako sú antilopy
nilgau, sitatunga západná či jedna
z najmenších antilop na svete, dikdik
Kirkov.
 Ako sa príroda vyrovnáva s odpadom? Teraz som čítala článok uhynutej veľrybe v jednej thajskej provincii, ktorú zabil plast. Konkrétne
80 igelitových vreciek a iného plastu,
ktorý jej našli v žalúdku. Pozorujete
vy nejaké zmeny v našej krajine, či
u zvierat v ZOO alebo máte informácie od kolegov z iných ZOO?
Osobne si myslím, že prírode naším
správaním sa v oblasti odpadov veľmi
škodíme. Mám pocit, že v minulosti
tvorba odpadu nebola až taká
enormná ako je to dnes. Naozaj dnešná
doba sa môže označiť za vysoko spotrebnú. Ľudia si už nekupujú predmety
na dlhšie obdobie a tak rôzne elektrospotrebiče, autá či také veci ako ob-

lečenie striedame oveľa častejšie ako
by možno bolo nutné. Bohužiaľ sa aj
mnohí naši návštevníci správajú k prírode veľmi neúctivo. Stáva sa nám, že
vo výbehoch nájdeme predmety, ktoré
tam skutočne nepatria a navyše pre
zvieratá môžu byť veľmi nebezpečné.
Dokonca sme zaznamenali aj jeden takýto prípad s veľmi smutným koncom,
kedy náš krásny a vzácny nosorožec tuponosý južný zožral tetrapakový obal
od jablkového džúsu, na čo aj nakoniec uhynul. Nosorožce majú totiž
veľmi zlý zrak a nevieme ako sa ten
obal dostal do jeho potravy, ale pravdepodobne keď jedol seno alebo zeleninu s ovocím, nevšimol si, že obal
z džúsu ani jedným nie je. Voňalo mu
to, tak to nakoniec zožral. Chudol nám
pred očami a boli ho vyšetriť mnohí odborníci aj zo zahraničia, no nedokázali
mu pomôcť. Nakoniec až pri pitve sa
objavila príčina jeho úhynu – tetrapakový obal od džúsu.
 Spomeniete si niekedy na niečo, čo
sme absolútne nepotrebovali pred
pár rokmi a teraz sa bez toho nezaobídeme a je z toho nový typ odpadu?
Napadli mi hneď pri Vašej otázke mobilné telefóny, bez ktorých sa už v súčasnej dobe nevieme zaobísť. Možno si
to bežne človek ani neuvedomí, ale
v dnešnom svete sa používa neuveriteľné množstvo mobilov a často krát
ich človek má aj viac ako jeden. A keď
si zoberiete že každé dva roky ho môžete vymeniť a zobrať si nový, je to naozaj vysoký konzum. Pritom veľa ráz
tým starším kúskom skutočne nič nechýba. A v tom vidím veľkú nezodpovednosť ľudí v zbytočnom vytváraní odpadu.
 Snažíme sa deti v tomto projekte
učiť, že aj malý krok jednotlivca,
malá vec, pomôže tej veľkej, zachrániť svet okolo nás. Je to o postoji
človeka k sebe, k druhým či k okoliu.
Aké veci sa v každodennom živote
snažíte zlepšiť vy?
Bežnou súčasťou môjho života sa stala
separácia odpadu a k takémuto správaniu vediem aj celú moju rodinu - deti
aj vnúčatá. Som veľmi rada, že aj v našej zoologickej je možné odpad separovať na plasty, sklo a papier. V osobnom živote som vymenila pracie
prostriedky za také, ktoré sú priateľské
k životnému prostrediu a zbytočne ho
nezaťažujú. Veď my ľudia mu už aj tak
dávame riadne zabrať. No a naučila
som sa nepoužívať igelitové vrecká.
Spočiatku to bolo aj dosť ťažké, pretože
ich máte k dispozícii v každom nákupnom centre, no uvedomila som si, že aj
takýmto činom, nepoužívaním igelitových tašiek a vreciek, môžem prispieť
k zdravšej prírode okolo nás.
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Najlepšie triedenie je netvorba odpadu
Kongresová sála bratislavského hotela
Holiday Inn sa zaplnila počas troch jarných dní do posledného miesta a privítala 1200 žiakov základných a špeciálnych škôl na 6. ročníku trojdňového
filmového festivalu Olománie. Podujatie, ktoré sa konalo 27. 2.–1. 3. 2018, sa
zameralo nielen na základné témy,
akými sú triedenie a recyklácia odpadu,
o ktorých sa deti rozprávali s odborníkmi odpadového hospodárstva, ale
aj na netvorbu odpadu. Predskokanom
k odbornej téme o recyklácii skla bol
herec a ambasádor projektu, Lukáš
Latinák, ktorý mal prednášku o histórii
skla. Deti počúvali s otvorenými ústami
zaujímavú prednášku, kde Lukáš doslova bežal stáročiami sklárskeho umenia. A keďže v ten deň mal narodeniny
dostal od detí špeciálny darček – sklenené guličky, ktoré mu určite pripomenuli detstvo. Hostí podujatia vyspovedala Adela Banášová, ktorá sa vždy

Partner filmového festivalu NATUR-PACK a. s., Michal Sebíň
a ambasádor projektu primátor Ivo Nesrovnal v diskusii o recyklácii

Ambasádor projektu Luboš Fellner rozpráva o najšpinavších kútoch sveta

aktívne zapája ako členka projektu
a pomáha tým zvyšovať osvetu a povedomie tejto témy medzi deťmi. Deti sledovali enviro dokumentárne filmy,
ktoré poukazujú na to, ako niektoré
krajiny sveta dokážu spotrebovať
všetko a ako málo potrebujú k životu
v protiklade k tým, kde konzum presahuje zdravý rozum. Naše pozvanie prijal slovenský dokumentarista Pavol Barabáš, ktorý vo svojich filmoch
zachytáva predovšetkým myšlienku
„netvorby“ odpadu, teda jeho predchádzanie. Previedol nás po krajinách,
ktoré sú tak zaostalé, že prebytok buď
nepoznajú alebo sú tak duševne vyspelé, že si uvedomujú dôsledky ľahos-

tajnosti niektorých národov a snažia sa
im predísť. Druhým hosťom festivalu
bol dokumentarista podmorského sveta Jaroslav Blaško, ktorý predstavil filmy
z edície Požičaná planéta. Každý jeho
film začína myšlienkou, že planéta, na
ktorej žijeme, nám je len požičaná,
preto by sme ju mali vrátiť v pôvodnom stave. Obidvaja dokumentaristi sa
práve vrátili zo svojich ciest nabití zážitkami, o ktoré sa s publikom podelili
a posledný deň festivalu sa k nim pridal
ambasádor projektu cestovateľ Ľuboš
Fellner s príspevkom o najčistejších
a najšpinavších ostrovoch sveta, či
o krajine ľudožrútov. Každým podujatím celoročného výchovno-vzdeláva-

cieho projektu sa snažíme o naplnenie
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 povinnosť. Všetci
partneri podujatia, ktorí si pripravili
prednášky na odborné témy z odpadového hospodárstva, NATUR-PACK a.s.,
Vassal EKO s.r.o, APOH, ale aj hlavné
mesto SR Bratislava, ktoré zastupoval
na podujatí primátor Ivo Nesrovnal sa
jednotne zhodli, že deti sú úžasným
publikom, ktoré sa aktívne zapája do
vážnych tém. Pomocou takýchto podujatí ako je Filmový festival Olománie,
ktoré 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 zodpovednosť a spolupatričnosť.

Dnes som sa so svojimi žiakmi zúčastnila Vášho festivalu Olománia. Boli sme nadšení celým programom, moderátorkou, hosťami, skvelou organizáciou v kultúrnom prostredí. Zajtra sa budeme o všetkom ešte rozprávať, vymieňať si dojmy.
Je to úžasná, skvelá práca, ktorú pre deti robíte, je to predsa len iné, ak deti počúvajú o životnom prostredí a hodnotách s tým súvisiacich aj od niekoho iného
ako od učiteľa. Olománie sme sa zúčastnili už tretíkrát a verím, že o rok prídeme
znova. Želám Vám veľa síl a úspechov v tejto nesmierne zmysluplnej práci a vyjadrujem Vám i všetkým účinkujúcim svoj obdiv a poďakovanie.
Viera Šuranová, ZŠ Holíčska

Ambasádori projektu Adéla a Pavol Barabáš
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Recyklácia má zelenú
Rozhovor s hovorcom Mestskej polície
PhDr. Petrom Plevom

 V mesiaci máj a jún sme sa spoločne
vrátili k podujatiu Mobilné dopravná
výchova a zahrnuli ho aj pod krídla
tohto projektu. Samozrejme, že
Mestská polícia tento edukatívny
program organizuje aj mimo projekt
Olománie, ale teraz je ten Váš a zároveň aj náš edukatívny dva krát
viac, keďže oba sa venujú vzdelávaniu, jeden k triedeniu a druhý k bezpečnosti na cestách. Ako vnímaš ten
Váš? Máte nejaké štatistické výsledky za dobu jeho činnosti?
Pokiaľ ide o samotnú realizáciu projektu mobilnej dopravnej výchovy dopravným ihriskom, ktoré vlastní mestská
polícia sme radi, že sme sa v tomto roku
mohli zapojiť do spoločného projektu.
Deťom vysvetľujeme, ako sa správať
bezpečne v cestnej premávke, učíme ich
jednotlivé dopravné značky, ako i to,
ako bezpečne prechádzať cez priechody
pre chodcov. Čo im vždy pripomíname,
že správny cyklista musí byť videný
a musí mať na hlave bezpečnostnú cyklistickú prilbu. Štatistické výsledky?
Mohol by som povedať na koľkých školách a škôlkach sme už tomto roku boli
a ešte aj budeme. Boli to desiatky a desiatky školských zariadení a stovky
a stovky spokojných detí.
 Prezradia deti počas hodiny dopravnej výchovy niečo na svojich rodičov?
Samozrejme, deti občas povedia, že aj
ocino a mamina občas prejdú na červenú, či nezastavia na dopravnej
značke STOP. Zo zadného sedadla deťom preto odporúčame, aby im to pokojne pripomenuli, že keď ich v takýchto prípadoch zastavia policajti, vďaka
pokutám nebude na nanuky, či iné
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Ing. Ivan Lechner, poverený riadením Mestskej polície, odovzdáva cenu víťazovi mobilnej dopravnej výchovy

maškrty, ktoré decká denno-denne od
rodičov požadujú.
 Hádajú sa deti s policajtom? Presviedčajú ťa o svojej pravde?
Niekedy sa s nami aj hádajú a presviedčajú o svojej pravde. Veď aj ich rodičia občas nejaký ten priestupok na
ceste urobia. Tak prečo by to nemohli
urobiť aj oni.
 Snažíme sa deti v projekte Olománia
učiť, že aj malý krok jednotlivca,
malá vec, pomôže tej veľkej, zachrániť svet okolo nás. Je to o postoji človeka k sebe, k druhým, či
k okoliu. Aké veci sa v každodennom živote snažíš zlepšiť? A uvedomuješ si to?
Tých vecí je strašne veľa. Tou prvoradou je ale tá, aby sme boli k sebe tole-

rantní, aby sme neboli nevšímaví
k svojmu okoliu.
 Spomenieš si niekedy na niečo, čo
sme absolútne nepotrebovali pred
pár rokmi a teraz sa bez toho nezaobídeme a je z toho nový typ odpadu?
Nuž je to rôzna elektronika, ktorej napredovanie ide míľovými krokmi. Žiaľ,
ľudia sa jej neraz zbavujú neekologickým zlikvidovaním. Teraz nás to možno
netrápi, ale o niekoľko rokov túto záťaž
naše deti určite pocítia.
 Téma nulového odpadu je teraz moderná, ale málokto sa nad ňou zamyslí. Snažíš sa netvoriť odpad?
Odpad či chceme alebo nechceme vytvára každý z nás. A každý z nás, ktorý
tento odpad tvorí by si mal plne uvedomiť, ako ho likvidovať. Podmienky
v hlavnom meste na to sú plne vytvorené. Recyklácia má zelenú, len v domácnostiach musíme tento odpad
správne vytriediť a uložiť tam, kam patrí.
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Mesiac recyklácie odpadu
Jeden z najefektívnejších nástrojov
vzdelávania a osvety, ktorý využíva aj
naša spoločnosť už niekoľko rokov
a v rámci projektu Olománie už šiesty
rok, sú exkurzie. Vzhľadom na dlhšiu
technologickú odstávku bratislavského
závodu Spaľovňa odpadu sa tento rok
otvorili brány našej spoločnosti až v mesiaci máj. Tento rok sme pripravili pre
žiakov druhého stupňa základných škôl
aj návštevu OLO centra, ktoré celoročne
vzdeláva záujemcov v témach odpadového hospodárstva. Žiaci sa dozvedeli
množstvo užitočných informácií o ekologickom nakladaní s odpadom, zaujímavou a interaktívnou formou sa zoznámili s tým, ako sa odpad správne triedi
a čo všetko sa deje s odpadom od jeho
vhodenia do zbernej nádoby, cez triedenie až po jeho energetické využitie.
Oceľové mesto Spaľovne, riadené dvomi
obrovskými železnými drapákmi, stovky
schodov, ktoré vedú do výšky až 30 metrov nadchli nielen teenagerov ale aj
učiteľov. Všetci účastníci pochopili, eko-

„

a fólií. Deti si každoročne odnášajú nielen lákavé farebné výlisky PET fliaš, ktoré
sa podobajú na skúmavky, ale aj množstvo informácií. Viete o tom, že kokpity
stíhačiek, flisové vetrovky, či štetiny
metly sú z plastu? Deti, ktoré túto exkurziu v máji absolvovali, áno. Okrem
toho navštívili zrekonštruovaný vodný
plávajúci mlyn, národnú kultúrnu pamiatku, ktorý kotví na brehu mŕtveho ramena Malého Dunaja a Múzeum vodného mlynárstva. Priamo k mlynu sa
dostali po ďalšej technickej pamiatke,
museli totiž prejsť po najdlhšom, 86 metrovom, zastrešenom drevenom moste
v Európe. Poslednou z exkurzií bol smetiarsky kurz pre najmenších, na ktorom
sme splnili sen väčšiny chlapcov a dokonca aj dievčat, na pár minút byť smetiarom. Deti doslova a do písmena žiarili,
keď si mali možnosť nasadiť zbernú nádobu na zberné vozidlo a stlačiť ten
správny červený gombík, či sadnúť si do
kabíny vodiča a tváriť sa na pár sekúnd
dôležito. Avšak hlasné trúbenie v celom

Radšej jeden krát vidieť ako tisíc krát počuť!

logický spôsob likvidácie odpadu, jeho
termické zneškodnenie, výrobu tepla,
ktoré vzniká pri spaľovaní odpadu a jej
premenu na elektrinu. Len „zasvätení“
vedia, že triedi sa aj už spálený odpad.
Tým vytriedeným odpadom zo škvary je
sklo, železné a neželezné kovy. Veríme,
že na hodinách chémie, tento typ exkurzií pomôže deťom sa zorientovať
v moderných technológiách likvidácie
odpadu, o ktorých sa učia. Tento rok
sme pripravili 21 exkurzií pre 915 detí
materských, základných a špeciálnych
škôl. Dve sa vzhľadom na rekonštrukciu
taviacej vane v závode na recykláciu skla
v spoločnosti Vetropack Nemšová odložili na september. Sériu piatich exkurzií
s cieľom ukázať deťom, že triediť odpad
v tejto dobe plastovej má zmysel, sme
zabezpečili v spolupráci s recyklačným
závodom General Plastic.
Podnik sa nachádza v Kolárove a zaoberá sa recykláciou a výrobou PET fliaš
Chcem sa vám poďakovať, že kurzu
Malého smetiara sa mohli zúčastniť
aj deti z našej mladšej triedy, myslím
že si to zaslúžili, lebo tiež sa veľmi aktívne spolu s rodičmi zúčastňujú
zberu, niekedy aj viac ako staršie deti
a bola to aj pre ne dobrá a zaujímavá
skúsenosť aj motivácia. Tešíme sa
spolu s Vami z úspechov Olománie,
v našej MŠ je to naozaj zmysluplný
a úspešný projekt.
Daniela Lukáčová,, MŠ Gemerská 4

“

areále našej spoločnosti, ktoré počuli aj
zamestnanci zberného dvora na opačnom konci urobilo deťom asi tú najväčšiu radosť. Na tento zážitok si však museli počkať, pretože najprv absolvovali
mini kurz triedenia odpadu, na ktorom
sa dozvedeli, že smetiarske auto váži približne tak ako tri dospelé slony, samce.
A pri výsledných testoch túto informáciu
nadšene opakovali s dôrazom na slovo
samce, pretože samica váži o polovicu

menej a to by nesedelo. Niektorí z nadšencov si prácu smetiara rozmysleli, keď
sa dozvedeli, že smetiari pracujú okrem
nedieľ a dvoch sviatkov každý deň
v roku, dokonca aj na Vianoce.
Doteraz, za šesť rokov absolvovalo
tento spôsob ekovýchovy 4915 detí
a žiakov z bratislavských škôl, ktoré sú
zapojené do projektu Olománia. Spoločnosť OLO a.s. platí školám zapojeným do projektu nielen samotnú exkurziu, ale aj autobusovú dopravu.
Každoročne je toto podujatie na našej
webovej stránke, www.olomania.sk, za
10 minút obsadené, čo svedčí o jeho
obľúbenosti okrem poďakovaní, ktoré
prichádzajú mailom.
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Pripojili sa a pomáhajú nám, ďakujeme...
 Adam Ďurica

Adam, minulý rok, takto v lete, si sa
stal ambasádorom projektu, šéf žltého
kontajneru, ktorý sa snaží naučiť triediť
odpad tú najmladšiu generáciu detí
a cez ne sa dostať k dospelým. Moja
generácia nepoznala pojem triedený
odpad s výnimkou skla, ale aj to obmedzene, keďže sme fľaše vracali späť
do obchodu. Moja babička umývala
igelitové sáčky a igelitové tašky zo „západu“ boli raritou a schovávali sa pod
posteľou, bol to poklad. Ty reprezentuješ už generáciu, ktorá s triedeným
odpadom vyrastala. Ako vnímaš túto
dobu plastovú ty? Zamyslíš sa niekedy
nad tým, že sa pod tou hromadou
plastu raz stratíme? Či naozaj musíme
piť vodu z PET fliaš? A že ako to robili
naši predkovia? Áno, súhlasím s tým že
my žijeme v dobe plastovej. Keď sa pozerám okolo seba, na každom kúsku
nájdem nejaký plast. Ale to aj preto, že
nám pomáhajú. Ak by nám nepomáhali, nebol by tak často v našom prostredí. My sa ale musíme zodpovedne
postaviť tomu čo s nimi, keď ich už nepotrebujeme. A to je otázka, ktorá nás
trápi práve v tejto dobe. V prvom rade
by sme mali začať každý u seba. Nenávidím pohľad na to, keď v krásnej slovenskej prírode sa nachádza odhodená
vypitá plastová fľaša. Tá sa tam nikdy
nerozloží. Čiže ako šéf žltého kontajnera by som bol rád, keby všetky plasty
končili v žltých kontajneroch a samozrejme si želám, aby ich bolo čo najviac.
Naši predkovia plasty poznali veľmi
zriedkavo a určite žili vo väčšom súlade
s prírodou.
Na svete žijú ľudia, ktorí neprodukujú
odpad, je to pre nich hanba, ale aj takí,
ktorých spôsob života sám naučil ho
netvoriť, spotrebujú proste všetko, lebo
sa u nich akoby zastavil čas. Zaoberáš

sa niekedy pri nakupovaní témou nulového odpadu? Je to veľmi zaujímavá
téma a opäť to smeruje k jednotlivcovi.
Je len veľmi málo ľudí, ktorí v dnešnej
komerčnej a konzumnej spoločnosti dokážu žiť bez produkcie odpadu. Obaly
sú vymyslené na všetko. Minule mi prišiel domov balík a bol zabalený v obale.
Keď som ho otvoril, bol v ďalšom obale
a produkt bol ešte v ďalšom obale. Jednalo sa prevažne o papier, ale boli tam
aj nejaké plasty a vtedy som si uvedomil, že žiť v tejto dobe bez odpadu asi
nie je možné, ale na nás je, aby sme vedeli s tým odpadom naložiť a umiestniť
ho. Postupne to bude stále zaujímavejšia a horúcejšia téma.
Ako sa ťa dotýkajú témy životného prostredia? Snažíme sa deti v tomto projekte učiť, že aj malý krok, malá vec, pomôže tej veľkej, zachrániť svet okolo
nás. Je to o postoji človeka. Aké veci sa
v každodennom živote snažíš ty zlepšiť?
Myslím si, že témy životného prostredia
sa nám pripomínajú čoraz častejšie a je
to tým, že je to naozaj každý deň čoraz
potrebnejšie. Ja by som týmto chcel zdôrazniť jednu vec. Buďme silní v našich
rozhodnutiach a nech nám nie je trápne
zobrať odpad zo zeme a hodiť ho do
koša alebo stlačiť plastovú fľašu a dať ju
do žltého kontajnera. Možno niekedy
stačí venovať tomu odpadu, ktorý nám
poslúžil ešte 30 sekúnd a nehodiť ho len
tak hocikde, ale nájsť mu správne miesto.

 Adela Vinczeová

Moja generácia nepoznala pojem triedený odpad s výnimkou skla, a aj to
sme vracali späť do obchodu. Na jednom filmovom festivale si spomenula,

že igelitové tašky si zbierala. To si pamätám aj ja, bol to hotový poklad! Ale
ja si spomínam, že moja babička mi
v igelitovom vrecúšku od mlieka, ktoré
umyla priniesla pár koláčikov. Ty si generácia hraničná, poznáš aj, aj. Ako vnímaš túto dobu plastovú? Spomenieš si
niekedy na niečo, čo sme absolútne nepotrebovali a teraz sa bez toho nezaobídeme a je z toho nový typ odpadu?
Rozhodne sú to masy oblečenia a technológií. Oblečenie sa kupuje z rozmaru
a nie z potrebnosti. Je jasné, že chceme
byť aj trendy a trochu v dobe, ale to nemusí znamenať, že si nakupujeme veci
skoro každý mesiac. Ešte za sumy, ktoré
poukazujú na to, že sa kus nemohol
vyrábať ani v medziach ekológie ani
ľudských práv. Biznis s oblečením je
druhý najneekologickejší na svete.
Technológie sú zas nastavené na náš
chorobný vzorec mať stále niečo nové.
Takže kupujeme mobily aj vtedy, keď
starý ešte slúži, prípadne sa nám záhadne predčasne pokazí. Do týchto výrobkov ide veľa vzácnych kovov a surovín, ktoré stoja niektoré krajiny ich
prírodné bohatstvo a krásy.
Niektorí ľudia neprodukujú odpad, je
to pre nich hanba tvoriť ho alebo odpad proste netvoria, lebo žijú v súlade
s prírodou, napríklad v takej divokej
Afrike. Téma nulového odpadu je teraz
moderná, ale málokto sa nad ňou zamyslí. Snažíš sa netvoriť odpad? Hm.
Mám pocit, že viac o tom hovorím než
to reálne robím. Ale som si toho stále
vedomejšia a skôr častejšie prepadám
panike. Keď mi dajú piť do plastového
pohára a ja som naozaj smädná, keď mi
ujo pri mäse povie, že mi nemôže dať
mäso inak ako v plastovej taške lebo
majú také nariadenia a vtedy neviem
z toho vycúvať. Trochu to škrípe, keď si
človek musí naozaj naplno uvedomiť
konkrétne veci. Asi si okrem plátenej
nákupnej tašky začnem nosiť aj pohárik
smaltovaný a fľašu na vodu. Zatiaľ mám
takú len do fitka.
Snažíme sa deti v tomto projekte učiť,
že aj malý krok jednotlivca, malá vec,
pomôže tej veľkej, zachrániť svet okolo
nás. Je to o postoji človeka k sebe,
k druhým, či k okoliu. Aké veci sa v každodennom živote snažíš zlepšiť? A uvedomuješ si to? Byť vedomý. Tak ako si je
človek vedomý svojich myšlienok a činov, tak si je vedomý aj toho ako je súčasťou planéty a spoločnosti. Vidím to
na ľuďoch, ktorí majú doma veľa vecí
a neporiadku, tak tí sú zväčša aj duševne veľmi rozhádzaní. Ako v malom,
tak aj vo veľkom. Čiže robím len to, čo
mi umožňuje miera môjho vedomia.
Konkrétne viac chodím pešo a MHD
koľko sa dá. Kupujem podľa možnosti
čo najmenej balené veci. Nosím si nákupnú tašku. Odmietam blbosti – keď
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mi niekto daruje reklamné predmety,
šálky, tričká, perá, tak to skrátka nepríjmem. Aj za cenu, že sa urazia. Len si
myslím, že už je na čase, aby si ľudia
uvedomili, že naša „slušnosť obdarovať“ hoc aj zbytočnosťou, len tvorí odpad. Ten odpad, ktorý už tvorím, triedim na kompost, sklo, papier, plast
a komunál a keď nemám na všetko
kontajnery, tak to skrátka odnesiem
tam, kde taký kontajner je. Nie je to pre
mňa výhovorka ako to tvrdia v niektorých firmách – neseparujeme, nemáme
tu kontajner. To je taký problém odniesť vrece s plastom v aute niekam
inam? Ďalej zbieram dažďovú vodu
a tou polievam rastliny na terase... a neviem na čo by som si ešte spomenula.
V zásade myslím na to, že vlastne väčšinu vecí na ktoré si v amoku spomeniem, že by som si mohla kúpiť, skrátka
vôbec nepotrebujem!

 Zuzka Smatanová

Zuzka, si už dva roky ambasádorkou
projektu, ktorý sa snaží naučiť triediť
odpad tú najmladšiu generáciu detí
a cez ne sa dostať k dospelým. Moja
generácia nepoznala pojem triedený
odpad s výnimkou skla, ale aj to obmedzene, keďže sme fľaše vracali späť
do obchodu. A všetko sa balilo do papiera, v obchode sa nachádzal regál
s nealkoholickými nápojmi, kde boli
tak džúsy v konzerve, občas niekde ríbezľový mušt, či minerálna voda. Plechovka sa nosila zo „západu“ a boli to
tvz. zberateľské kúsky a igelitové tašky
boli raritou. Ako vnímaš túto dobu
plastovú ty? Ja som tiež generácia,
ktorá pila malinovku iba zo sklenených,
vrátnych fliaš a do obchodu som chodila s ušitou plátenou, alebo sieťkovou
taškou. Najviac si tento plastový problém uvedomujem, keď sa prejdem lesom a nachádzam tam plastové fľaše
a obaly od potravín. A ešte keď vidím
zábery, ako sú morské živočíchy obeťami odpadu, ktorý sme tam my, ľudia,

nahádzali. Je mi z toho smutno. Všetkých ľudí sa zmeniť nedá, ale musíme
byť príkladom pre tých, ktorí nedostali
úctu k našej Zemi vo výchove.
Na filmovom festivale vo februári sme
sa venovali téme života bez odpadu.
Sú na svete takí ľudia, ktorí neprodukujú odpad. Buď je to vedome, ľudia sa
hanbia tvoriť odpad napríklad v takom
Japonsku alebo bez odpadu ľudia žijú
v niektorých častiach Afriky, proste sa
tam zastavil čas. Zaoberáš sa pri nakupovaní témou nulového odpadu? To je
fantastické. Viem si to čiastočne predstaviť. Ak by bola napr. taká možnosť,
že by sa bežné veci ako šampón, alebo
saponát na umývanie riadu, čokoľvek,
čo dnes dostaneme výhradne len v plastových nádobách, plnili to skla. Ak by
som dostala možnosť vybrať si, vyberiem si sklo, aby som ho mohla recyklovať. Keď nakupujem a predavačka mi
dá možnosť zobrať si plastovú, alebo
papierovú tašku, vyberám si papierovú.
Celosvetovo treba začať dávať ľuďom
na výber, ponúkať viac možností, aby
sme boli oveľa viac ekologickejší.
Všade okolo nás sa rozoberajú témy
globálneho otepľovania, recyklácie,
plastového ostrova v oceáne, vyhadzovania potravín. Správaš sa ty spoločensky zodpovedne? Snažíš sa o to?
Uvedomuješ si niektoré veci v bežnom
živote? Ostatné tri roky sa snažím oveľa
viac. Môj vzťah k prírode je silný už odmalička, vyrástla som na dedine a rodi-

čia nás učili, ako si ju treba vážiť. Spomínala som plasty v lese, vždy keď nejaký nájdem, beriem ho so sebou domov a vyhodím do koša. Triedim papier,
nekupujem hlúposti, o ktorých viem,
že ich čoskoro vyhodím. Nemôžem
tvrdiť, že som tej najlepší príklad, ale
zodpovedne môžem povedať, že sa
vždy zamyslím nad tým, či idem aspoň
trošku v súlade s ekológiou a s dobrým
správaním k životnému prostrediu.

 Pavol Barabáš

Pali, už štyri roky si ambasádorom projektu Olománia. Pozoruješ na našich
podujatiach, predovšetkým na filmovom festivale, ktorého sa aktívne zúčastňuješ, zmeny u detí v ich postoji
k odpadu? Zmeny pozorujem hlavne
na sebe. Nemôžem hovoriť o niečom,
čo sám nerobím poriadne. Takže aj separujem.
Moja generácia a ani tá tvoja nepoznala pojem triedený odpad, je to téma,
ktorou sa zaoberáme tak 15 rokov. Ako
odpad a postoj k odpadu vnímaš na
svojich cestách ty? Precestoval si končiny o ktorých sa dozvieme len na základe tvojich dokumentov, pretože
ľudská noha bežného smrteľníka sa
tam na zájazd len ťažko dostane. Badáš
nejakú zmenu aj v týchto končinách?
Videl si zaujímavý odpad? Kedysi odpad neexistoval v takom význame ako
ho poznáme dnes. Nebolo ani OLO.
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Nepotrebovali sme ho. Dnes by sme sa
bez neho stratili v hore odpadkov. Kde
sa ten odpad zrazu vzal? Pýtajú sa
hlavne ľudia z krajín tretieho sveta. To
my sme ich nainfikovali tovarom v rôznych baleniach. Pred nedávnom som
mal možnosť žiť s prírodnými indiánmi
v amazonskom pralese. Cesta k nim
bola veľmi zložitá a aj preto sa k nim
nedostalo nič z nášho sveta. Všade bolo
čisto a upratané. Cítil som sa ako v raji.
Spomenieš si niekedy na niečo, čo sme
absolútne nepotrebovali pred pár rokmi
a teraz sa bez toho nezaobídeme? Satelity nad našimi hlavami! Vďaka nim
sa valí na nás také množstvo informácii,
že ak ich nezačneme dôsledne separovať, tak sa raz z toho ľudstvo zblázni.
Téma nulového odpadu je teraz moderná, ale málokto sa nad ňou zamyslí.
Snažíš sa netvoriť odpad? V dnešnom
svete je moderné hovoriť o ekológií
okolo nás. Ale tú treba hľadať v prvom
rade v nás samých. Žijeme v pretvárke
a nechceme si to priznať. Treba začať
dôsledne separovať dobro od zla,
pravdu od klamstva. Len tak sa zbavíme odpadu v nás i okolo nás!
Snažíme sa deti v tomto projekte učiť,
že aj malý krok jednotlivca, malá vec,
pomôže tej veľkej, zachrániť svet okolo
nás. Aké veci sa v každodennom živote
snažíš zlepšiť? Seba! A o to by sa mal
snažiť každý. Len tak zlepšíme svet.

 Ľuboš Fellner

Ľuboš, už šesť rokov si ambasádorom
projektu Olománia. Pozoruješ na našich podujatiach, predovšetkým na filmovom festivale, ktorého sa aktívne
zúčastňuješ zmeny u detí v ich postoji
k odpadu? Deti berú každú akciu veľmi
pozitívne. Páči sa mi, že sa nehanbia,
pýtajú sa. Tieto deti vedia, že pre
zdravú a čistú krajinu musia niečo urobiť aj samy. Vedia, že posprejovať múr,
zničiť niečo, zahodiť papier na zem je
zlé. Vedia, že separovanie odpadu je
trendy, je to cool.
Moja generácia nepoznala pojem triedený odpad, je to téma, ktorou sa zaoberáme tak 15 rokov. Ako odpad
a postoj k odpadu vnímaš na svojich
cestách ty? Pochodil si skoro celý svet,
vieš asi najlepšie porovnať, kde sa
o spoločensky zodpovednom správaní
len rozpráva a kde aj koná a kde to ľuďom ani na um nepríde, pretože tak
žijú už generácie a je pre nich prirodzené žiť v súlade s prírodou. Ľudia sa
sťahujú do miest a tento trend bude
v najbližších desaťročiach na celom
svete pokračovať. Na dedinách to akosi
stáročia fungovalo, neboli tu plasty, ak
zahodia ľudia na zem košík z bambusu,
vyzerá to inak než igelitová taška. Dedinky v krajinách tzv. III. sveta sú nádherné, ich mestá sú však najšpinavšie na
svete. Africké mestá v Čade, Kongu,
Sierra Leone sú extrémne špinavé. Najhoršie to bolo v Somálsku, kde rastú
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pichľavé kríky, na ktoré sa prichytávajú
farebné igelitové tašky. Pripomína to
tam celoročné Vianoce s tisíckami vianočných stromčekov. Keď som v Berbere chcel ísť z najlepšieho hotela
mesta na pláž, tak som prechádzal
skládkou odpadu. Bolo to zúfalé. V Káhire, som navštívil štvrť triedičov odpadu, ide o kresťanskú štvrť, kde chovajú svine (inak v moslimskom svete
neakceptovateľné) a dokážu neuveriteľne triediť odpad a recyklovať ho. India bola pre mňa dlhé roky najšpinavšou krajinou. No dnes sa Dilí rapídne
zmenilo. Za posledných päť rokov tu
nastala neuveriteľná zmena k lepšiemu.
A najčistejšie mestá? Po Singapure, čo je
šokujúce, že je to v Ázii, je to severná
Európa a celkovo západná Európa.
Veľmi čisto je aj na Novom Zélande
a v Patagónii, žijú tu kultivovanejší ľudia, ktorí si svoju prírodu vážia.
Spomenieš si niekedy na niečo, čo sme
absolútne nepotrebovali pred pár
rokmi a teraz sa bez toho nezaobídeme
a je z toho nový typ odpadu? Bilboardy
nám ničia vzduch. Najhoršie je to vyžarovanie z mobilov. Instagram, youtube
vyberajú z ľudí to najhoršie, hlboký
priemer až podpriemer. A ten sa v mase
stane meradlom a dokáže dokonca vyhrať voľby. Keď prídem na vzdialený
ostrov, tak tam bežne nachádzam
hrdzavé vraky áut. Odpratať ich je tak
drahé, že sa do toho nikto nehrnie. Ide
hlavne o Mikronéziu, či Nauru. Vyzerá
to hrozne. Podobne ako v Singapure,
sú za čistotou tvrdé nariadenia. Tak je
to aj v Rwande, kde prezident Paul Kagane zakázal používanie plastových
sáčkov. Krajina je tým pádom čistá, ide
o Švajčiarsko Afriky.
Téma nulového odpadu je teraz moderná, ale málokto sa nad ňou zamyslí.
Snažíš sa netvoriť odpad? Myslím si, že
byť skromný a nevyhadzovať peniaze
na blbosti je pozitívna vlastnosť. Je to
na hrane, aby sa z človeka nestal škrob.
No viem, že aj tak míňam veľa na

mnoho nepotrebných vecí. Takže nulový odpad ani náhodou. Vždy som
však upratoval okolo miesta, kde som
býval alebo kde pracujem. Tohto je
u nás ešte málo, starať sa o svoje okolie. Čítal som zaujímavý názor od Billa
Gatesa zakladateľa firmy Microsoft,
„Ak chceš upratovať Amazónsky prales,
uprac si najprv u seba doma!”. Zabúdame na to, že najprv musíme mať čisto
doma, vo svojej firme. Digitálny vek má
aj pozitíva a to, že teraz vo firme tlačíme omnoho menej papiera a smerujeme ešte k znižovaniu.
Snažíme sa deti v tomto projekte učiť,
že aj malý krok jednotlivca, malá vec,
pomôže tej veľkej, zachrániť svet okolo
nás. Je to o postoji človeka k sebe,
k druhým, či k okoliu. Aké veci sa v každodennom živote snažíš zlepšiť? A uvedomuješ si to? Áno súhlasím s tým a píšem to vyššie. Ide o postoj človeka.
Človek by mal robiť dobré veci celkovo.
Plus by mal začať od seba. Ja si to veľmi
dobre uvedomujem. To je aj dôvod
prečo už 25 rokov robím charitu, teda
v dobe kedy sa to ešte nenosilo. To je aj
dôvod prečo som ambasádorom projektu Olománia. Mojim základným problémom je čas a to, že sa extrémne veľa
venujem BUBO a cestovaniu. Chcem vybudovať firmu, ktorá môže byť pre Slovensko vzorom. No aj pre mňa pracujú
Slováci, ktorí sú ovplyvnení a ubití okolím. Vytvoriť niečo kvalitné a intelektuálne na Slovensku je stále ťažké. Ja to
vnímam tak, že ľudia by chceli za to, že
triedia odpad dostať zaplatené. Bežný
Slovák ako keby bol bez ideálov a aj za
prospešnú vec chce zaplatiť. Preto sa
mi páči tento projekt, ktorý systematickým vysvetľovaním robí skutočne
veľmi dobrú vec. Ja verím v mladú generáciu. Verím, že nie všetci inteligentní mladí ľudia emigrujú a tí čo
ostanú, chcú žiť v super krajine, v čistom miléniu. Mladí vedia, že si musia
pomôcť samy. Veď Slovensko a Bratislava môžu byť tak nádherné!
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Ďakujeme, že nás podporujú
 Majk Spirit

„Separujem všetko, čo treba. Hlavne teda dobrých pozitívnych ľudí od pesimistov a hundrošov, kvalitné tvorivé myšlienky od sťažností, ohovárania a kritizovania, užitočné informácie v dobrých knihách a filmoch od tých v televíznych správach a bulvárnych plátkoch, živé
zdravé jedlo od fastfoodových blafov atd. To prvé vyhľadávam, tomu druhému sa vyhýbam.“

 Misha

„Ak sa naozaj nezačneme správať k prírode ináč, o niekoľko desaťročí budeme musieť
nájsť inú planétu, lebo na tejto sa už nebude dať žiť.“

 Peter a Pavol
Hochschornerovci
 Petra Polnišová

„Chceme motivovať čo najviac detí k tomu, čo inde je samozrejmé.“
„Naša planéta je len jedna a určite by sme si ju nemali zahltiť odpadom. Som rada, že veľa
ľudí v mojom okolí si to začalo uvedomovať :-)“

 Lukáš Latinák
 Ivan Bella

„Keď niečo robíš, tak to rob najlepšie ako vieš.“

 Zdeno Cíger

„Zem nás ochráni, ale bez našej pomoci to nezvládne.“

 Vlado Voštinár

„Deti dávajú energiu, je to iné ako práca s dospelými.“

 Daniel Hevier

„Úlohou známych ľudí by malo byť aj propagovanie menej známych vecí.“

 Alan Lesyk

„Keď ochrániš život, život ochráni teba.“
„Stretol som sa s množstvom senzačných detí, ktoré sa zaujímajú a robia veľa pre životné
prostredie.“

 Ivo Nesrovnal

„Uvedomujem si, že momentálne žijeme v technicky vyspelom a trochu komplikovanom
svete na výchovu detí, preto je potrebné každý deň ukazovať deťom tú správnu cestu. To,
čo im budeme vštepovať od detstva, im ostane na celý život. Je dôležité chrániť prírodu
a ako člen výboru som sa presvedčil, že je dôležité už deti učiť potrebe separovania odpadu. Ak chceme totiž žiť v čistej a kultúrnej krajine, musíme sa o to postarať sami, my ľudia. A deti prostredníctvom nás, dospelých.“

Nový ambasádor projektu
 JAROSLAV BLAŠKO
filmový dokumentarista
sveta pod vodou

Jaro, už tri roky sa zúčastňuješ podujatí
projektu Olománia. Za tie tri roky si
navštívil mnohé miesta, o ktorých rozprávaš vo svojich filmoch. Máš nejaký
negatívny, ale aj pozitívny zážitok, keď
si si povedal, má zmysel sa tejto téme
venovať?! Najskôr k tým trom rokom.
Som tomu veľmi rád, pretože vidím,
ako sa úspešne pracuje s deťmi a viem
si predstaviť, koľko to vyžaduje úsilia.
Stojí to však za to, lebo Olománia prispieva k výchove a hlavne k zmene postojov detí, čo je v dnešnej dobe už nevyhnutné. Držím projektu palce a rád
prídem vždy, keď budem môcť. K druhej časti otázky musím bohužiaľ povedať, že mám pocit, že je stále viac tých
negatívnych zážitkov. Ekosystémy, ale

aj celá planéta sa naozaj zásadne
a veľmi rýchlo menia k horšiemu. Hoci
samozrejme vždy je to tak, že sa miesia
úžasné zážitky s tými smutnými. Naposledy to tak bolo v Indonézskej Papui.
Potápali sme sa dva dni so žralokmi veľrybími a neustále sme ich mali okolo
seba minimálne šesť, od štyroch do
osem metrov veľkých a mal som pocit,
že sa zo stretnutia tešia rovnako ako
my. Neustále krúžili medzi nami, bolo
to úžasné, hoci to bol výsledok „komerčnej dohody“ medzi nami a papuánskymi rybármi, od ktorých sme kúpili
ich úlovok ančovičiek a oni tých žralokov kŕmili. Ďalšie dni však ukázali, že aj
v tak exotickej krajine, ktorá je v našich
predstavách spájaná s panenskou prírodou, sa negatívne prejavuje vplyv našej civilizácie. Množstvo útesov bolo
zničených, zrejme po love dynamitom
a po návrate do prístavu v Manokvari

sme zase boli zaskočení doslova záplavou odpadkov, ktoré boli všade. Ulice,
no najmä riečka, pretekajúca mestom
a pobrežie boli hrubo posiate plastmi,
ktoré potom pri odlive unášali morské
prúdy na otvorené more. To sú chvíle,
keď pociťujem zdesenie, no musím sa
s tým rýchlo vyrovnať, lebo to potrebujem zdokumentovať, aby som to v kontexte mohol zakomponovať do príbehu
tak, aby diváci sami pochopili súvislosti.
No a zmysel to má vtedy, ak ten príbeh
zaujme a ovplyvní ľudí natoľko, že si
z neho vezmú poučenie.
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Moja generácia nepoznala pojem triedený odpad. Je to téma, ktorou sa zaoberáme tak 15 rokov. Ako odpad a postoj k odpadu vnímaš na svojich cestách
ty? Preplával si mnohé vody sveta, moria, oceány aj rieky. Vieš porovnať, kde
sa o spoločensky zodpovednom správaní len rozpráva a kde aj koná a kde to
ľuďom ani na um nepríde, pretože tak
žijú už generácie a je pre nich prirodzené žiť v súlade s prírodou. Mám teraz nový projekt. Volá sa „Vek smetí“
a je práve o odpade. Dokonca sme pristúpili k tomu, že nebude 26 minútový,
ako ostatné časti cyklu „Požičaná planéta“, ale že odpad je tak špecifický aspekt toho čo žijeme, že musíme dať
tejto téme väčší priestor. Práve dokončujem scenár a rozmýšľal som, či mám
nejaké vhodné pasáže o jednoduchom
živote ľudí, bez odpadkov a naozaj dlho
som musel loviť v pamäti. Samozrejme
mám, lebo keď som vonku, lozím medzi
domorodcami s kamerou a tak môžem
zodpovedne povedať, že sú ešte na Zemi
miesta, kde ľudia nepoužívajú plastové
tašky a PET fľaše, majú svoje ryžové políčka, palmy s kokosovými orechmi, chovajú hydinu, či iné domáce zvieratá, lovia ryby, zbierajú morské živočíchy.
Lenže je ich čím ďalej tým menej. S hrôzou sledujem, ako sú pobrežia ostrovov,
ktoré sú naozaj veľmi vzdialené od civi-

„

nor na rieke Bodva...ako to vnímaš?
Najväčší problém je, že my ľudia sme
dosiahli úžasný technický pokrok, ale
sami sme naň mentálne nedozreli. Iba
ho zneužívame. Technický pokrok namiesto rozvoja vzdelanosti slúži viac na
ohlupovanie a umožňuje prejavy tých
najhorších ľudských vlastností ako sú
chamtivosť, egoizmus, ľahostajnosť, lenivosť, či pohodlnosť. No a potom to
dopadne tak, že prírodné ekosystémy
sú zamorené odpadkami, ktoré ich zabíjajú. V rámci projektu „Vek smetí“
sme filmovali na Bodve, kde je v rieke
toľko odpadu, že som po ňom chodil,
brehy sú posiate tonami odpadkov a je
to naozaj ekologická katastrofa. Boli
sme aj v Lomničke, kde si dokonca
bobry postavili hrádze z PET fliaš. Keď
sme dali pár fotografií na facebook,
tak sme mali viac ako štvrť milióna
zhliadnutí, čo znamená, že ľudí sa to
dotýka a tá práca má zmysel. Ale príroda si s tým neporadí. To je aj prípad
tej veľryby, či koralov, ktoré som filmoval potom, ako zahynuli zapadnuté
pod plastovým odpadom. Prírode môžeme pomôcť iba tak, že sa dokážeme
zmeniť. Že dokážeme vychovať novú
generáciu ľudí, múdrejšiu od nás, pre
ktorú bude hlavným kritériom rozhodovania a konania ochrana života a to
nie len života ľudského.

Našu planétu sme nezdedili od našich
otcov, požičali sme si ju od našich detí.

lizácie, posiate odpadom. Majú to na
svedomí morské prúdy, ale aj turisti.
Vlani sme po pár rokoch opäť navštívili
Komodo kvôli filmu „Kód draka“, kde je
jedným z hlavných predstaviteľov Varan
komodský, ktorý bol vyhlásený pred pár
rokmi za jeden zo 7 novodobých divov
sveta. Hoci ja si myslím, že ten titul si
skôr zaslúžia ľudia, ktorí na ostrovoch
žijú a nechali tieto predhistorické živočíchy prežiť do dnešných čias. No a každý
by očakával, že Národný park Komodo,
kde varany žijú bude výkladnou skriňou
našej planéty a ukážkovým príkladom
panenskej prírody. Z diaľky to tak aj vyzerá, ale keď priplávate k pobrežiu, premkne vás hrôza. Je celé posiate plastmi.
Videl som niekoľko skupín japonských
turistov, ako pokojne nechali plastové
fľaše a poháre na pláži a pobrali sa na
loď. Doma by si to nedovolili. Tých plastov je tam toľko, že keď som chcel nafilmovať jelene timur, tak som ich musel
doslova zahnať do väčšej trávy, aby to
nevyzeralo, že filmujem niekde na parkovisku kamiónov.
Ako sa príroda vyrovnáva s odpadom?
Teraz som čítala článok a uhynutej veľrybe v jednej thajskej provincii, ktorú
zabil plast. Konkrétne 80 igelitových
vreciek a iného plastu, ktorý jej našli
v žalúdku. Ale myslím, že nemusíme
ísť ďaleko. Ty si spravil reportáž a po-

“

Spomenieš si niekedy na niečo, čo sme
absolútne nepotrebovali pred pár rokmi
a teraz sa bez toho nezaobídeme a je
z toho nový typ odpadu? Nezmyslov,
bez ktorých si nedokážeme predstaviť
dnešný život je neúrekom. Veci, ktoré
neslúžia ničomu inému, len znásobeniu
ziskov korporácií a hypermarketov. PET
fľaša je toho typickým príkladom. Po jej
zavedení sa masovo zvýšil predaj vody
a sladených nápojov, ktoré kupujú aj ľudia, ktorým stačí doma otočiť vodovodným kohútikom a majú kvalitnú pitnú
vodu. Podobne plastové tašky, či mikroténové vrecká a veľa, veľa ďalších.
Téma nulového odpadu je teraz moderná, ale málokto sa nad ňou zamyslí.
Snažíš sa netvoriť odpad? Zásadná
otázka znie, aký život vlastne žijeme?
Zdá sa, že stále platí to staré rímske:
„Panem et circenses“. Dajte ľuďom
chlieb a hry a bude od nich pokoj. A my
sme dostali televízory, počítače a mobilné telefóny a potraviny v jednorazových plastových obaloch a namiesto prírody, nákupné centrá. Odcudzili sme sa
prírode a vôbec nás nezaujíma, čo s odpadom, ktorý vytvoríme a už vôbec nie,
či by sme ho mohli tvoriť podstatne menej. Alebo aby sme sa zamysleli nad nezmyselným plytvaním. Veď len na Slovensku vyhodíme ročne do odpadu 178
kilogramov potravín na každého oby-

vateľa. Pred pár dňami som filmoval na
konferencii Slovakia going Zero Waste
a bolo to mimoriadne inšpiratívne. Zdá
sa, akoby to hnutie bolo iba pre čudákov, ale opak je pravdou. Ak sa zamyslíme nad tým, komu vyhovuje súčasný
stav, tak to nie sú bežní ľudia a už vôbec nie naše deti. Ja nosím do obchodu
plátennú tašku, nekupujem nápoje
v PET fľašiach a vyhýbam sa plastovým
obalom na jedno použitie.
Snažíme sa deti v tomto projekte učiť,
že aj malý krok jednotlivca, malá vec,
pomôže tej veľkej, zachrániť svet okolo
nás. Je to o postoji človeka k sebe,
k druhým, či k okoliu. Aké veci sa v každodennom živote snažíš zlepšiť? Je nesmierne dôležité, aby sme si uvedomovali vlastnú zodpovednosť za globálne
problémy, pretože máme tendenciu
chápať ich ako niečo veľké, čo sa deje
mimo nás a čo nemáme šancu ovplyvniť.
Napríklad pre už spomínaný „Vek
smetí“ chceme filmovať nové kontinenty, ktoré vznikli v Tichom oceáne
z odpadkov, ktoré tam sústredili morské
prúdy. Sú veľké ako Nemecko, Francúzsko a Španielsko spolu a stále rastú,
pretože vo svetových oceánoch končí
ročne 12 miliárd ton plastov. Každý
z nás to môže ovplyvniť tým, že bude
spotrebu plastov eliminovať. Rovnaké je
to s vplyvom ľudí na otepľovanie, znečisťovanie ovzdušia a pod. Naozaj musíme mať na pamäti individuálnu zodpovednosť každého z nás. Ja sa snažím
prispieť aj tým, že chcem svojou prácou
pomôcť pri vzdelávaní našich detí.
Chcem premeniť moje viac ako desaťročné dokumentovanie vodných ekosystémov na zmysluplný projekt a stretnutia na školách ma utvrdzujú, že ním
„Požičaná planéta“ je. Naša civilizácia
nemá dôležitejšiu úlohu, ako je zastavenie devastovania životného prostredia. Potrebujeme zvládnuť procesy,
ktoré sme pomenovali trvalo udržateľný
rozvoj a aby sa nám to podarilo, musíme začať výchovou, vzdelávaním
a osvetou. Aktuálnou témou je Agenda
2030 o trvalo udržateľnom rozvoji. Tam,
dúfam, nájde uplatnenie to, čo robím.
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Podporujú nás v tom, o čo sa snažíme...
Ďakujeme partnerom za dlhoročnú spoluprácu a pomoc.
 RNDr. Peter Krasnec,
PhD., MBA
Jedným zo základných zameraní APOH
je vyvíjanie aktivít smerujúcich k presadzovaniu záujmov svojich členov predovšetkým v oblasti harmonizácie legislatívy
odpadového
hospodárstva SR s právom Európskej únie, dodržiavania
princípov
spoločného európskeho
trhu a ochrany hospodárskej súťaže.
Sedem rokov APOH podporuje projekt
Olománia. Určite to nie je jediný projekt na Slovensku, ktorý pomáha zvyšovať osvetu v tejto problematike odpadového hospodárstva. Môžeš ty ako
prezident tejto asociácie na základe
štatistík povedať či pomáha tento druh
vzdelávania? A ako? Áno, z môjho pohľadu takéto akcie napomáhajú tomu,
že deti začnú o ochrane životného prostredia ako aj o odpadoch premýšľať
inak. Pokiaľ sa takáto akcia opakuje,
tak aj deti začnú veci chápať v iných súvislostiach. A ako to pomohlo? Stačí sa
pozrieť každým rokom, koľko detí
a škôl je prihlásených – z roka na rok je
ich väčší počet a to je presne to, čo
ochrana životného prostredia potrebuje – vychovávať mladú generáciu,
aby inak vnímala svet ako doteraz.
Pozoruješ zmeny u detí v ich postoji
k odpadu? Určite áno, predovšetkým
k separovaniu odpadu. Najviac, po tých
rokoch začínam vnímať, že deti sa začínajú rozhodovať už aj pri kúpe vecí/tovarov, či z nich vznikne odpad, v akom
objeme a či daný obal/výrobok je recyklovateľný alebo nie. A to je práve to,
čo odpadové hospodárstvo potrebuje –
minimalizácia odpadu už pri jeho možnom vzniku.
Čo hovoria čísla? Triedime viac? Vieš
ich porovnať s číslami z iných krajín?
Bežným ľuďom by asi pomohlo, vidieť
„čierne na bielom“ ako to vlastne je
s tým odpadom a jeho recykláciou.
Áno, triedime výrazne viac ako v minulosti, no stále to nie je na prijateľnej
úrovni ako je to napr. v zahraničných
krajinách (Rakúsko, Nemecko...). A ako
sa hovorí, radšej raz vidieť ako stokrát
počuť, takže určite je ľuďom lepšie veci
ukázať, ako im o tom len hovoriť.
Niektorí ľudia neprodukujú odpad,
majú ho nulový! Téma nulového odpadu je teraz veľmi moderná, ale málokto sa nad ňou zamyslí. Snažíš sa ty
netvoriť odpad? Je veľmi ťažké v súčasnej dobe nevytvoriť odpad. Väčšina vecí
bežnej spotreby je vyrobená z niečoho
a zabalená v niečom..., takže nulový
odpad je z môjho pohľadu v širšom

rámci nedosiahnuteľný v dnešnej konzumnej spoločnosti. Ja sa snažím, aby
som odpadu, ktorý končí na skládke
alebo v spaľovni, vytvoril čo najmenej
a čo najviac vyseparoval to, čo má z hľadiska recyklácie svoj zmysel.
Blíži sa čas dovoleniek. Prezradím
o tebe, že si vášnivý cestovateľ. Všímaš si odpad na dovolenke? Máš nejaký zážitok z dovolenky spojený s odpadom, či recykláciou? Jednoznačne
áno – je to taká profesionálna deformácia. No na druhej strane sa stále
učím – porovnávam krajiny, kde som
bol so Slovenskom a snažím sa to pozitívne „transformovať“ aj do toho, čo by
som chcel presadiť v rámci Slovenska.
Tak mimochodom, pred piatimi rokmi
bol na našom filmovom festivale historik Pavel Dvořák. Poprosila som ho
o prednášku s témou – História odpadu. Jeho odpoveď bola, históriu odpadu neexistuje. O odpade rozprávame posledných 100 rokov... Jedno
príslovie hovorí: Starého koňa novým

kúskom nenaučíš! Ale ako môžeme naučiť triediť odpad ľudí, ktorí boli naučení spotrebovať skoro všetko? V súčasnej dobe je to veľmi ťažké, keďže
máme tu „dobu plastovú“ a nie všetko
je na 100% recyklovateľné. No spoločným úsilím – cez vzdelávanie (napr. Olomániu), legislatívu, osvetu a vôľu ľudí
zmeniť svet, môžeme dospieť k tomu,
že odpadu, ktorý sa už nebude dať
spracovať budeme tvoriť čo najmenej.
www.apoh.sk

 RNDr. Michal Sebíň

Spoločnosť NATUR-PACK a. s. je organizáciou zodpovednosti výrobcov
(OZV), ktorá na jednej strane zabezpečuje pre približne 7000 klientov dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo
zákona o odpadoch, a na strane druhej
zabezpečuje v obciach a mestách
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financovanie triedeného zberu uskutočňované zberovými spoločnosťami,
v prípade Bratislavy je to OLO. NATURPACK v súčasnosti zabezpečuje triedený
zber takmer v 1100 samosprávach na
celom Slovensku vrátane troch najväčších miest (Bratislava, Košice, Prešov).
Financovanie triedeného zberu je dnes

v plnej miere zabezpečované tzv. výrobcami, t. j. všetkými subjektmi, ktoré
sú povinné uhrádzať tzv. recyklačné poplatky v súlade s princípom tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Inak povedané triedený zber komunálnych
odpadov je dnes pre občana bezplatný.
Okrem vyššie uvedeného sú OZV zo zákona povinné uskutočňovať aj vzdelávacie aktivity smerujúce k podpore triedenia komunálnych odpadov.
Sedem rokov spoločnosť NATUR-PACK
a.s. podporuje projekt Olománia. Určite to nie je jediný projekt na Slovensku, ktorý pomáha zvyšovať osvetu
v tejto problematike odpadového hospodárstva. Môžeš na základe štatistík
povedať veľké áno, pomáha tento druh
vzdelávania? Osveta je behom na dlhé
trate a jej výsledky sa neprejavia hneď,
ale už teraz môžeme povedať, že v Bratislave vyrastá generácia detí, ktoré počas ich navštevovania materských a základných škôl prichádzajú opakovane
do kontaktu s tematikou podporujúcou triedenie a recykláciu odpadu, ako
aj predchádzanie vzniku odpadu.

„

V tomto smere práve aktivity zberovej
spoločnosti OLO, na ktorých participujeme, považujeme za mimoriadne prínosné. Pomerne často dostávame
spätnú väzbu od našich priateľov, partnerov a klientov o tom, že ich deti
absolvovali niektorú z aktivít Olománie
a zanechalo to v nich pozitívny odkaz.
Pozoruješ zmeny u detí v ich postoji
k odpadu? Asi sa to nedá celkom zovšeobecniť, ale deti, ktoré už prešli ekovýchovou opakovane vedia vnímať súvislosti a zdá sa, že ich postoj k odpadu
je zodpovednejší.
Čo hovoria čísla? Triedime viac? Vieš
ich porovnať s číslami z iných krajín?
Bežným ľuďom by asi pomohlo, vidieť
„čierne na bielom“ ako to vlastne je
s tým odpadom a jeho recykláciou.
Z hľadiska európskej štatistiky sa stále
pohybujeme na posledných priečkach,
hoci úroveň recyklácie sa postupne zvyšuje. Podľa oficiálnych štatistík (EUROSTAT) Slovensko v roku 2015 recyklovalo 14,9 % komunálneho odpadu
(vrátane kompostovania), v roku 2016
to už bolo 23 %. V porovnaní s krajinami EÚ, nás však ešte čaká kus práce,
za rok 2016 napr. Nemecko dosiahlo
hodnotu 66,1 %, Rakúsko 57,6. Lepšie
sú na tom aj naši susedia v Českej republike (33,6 %). A áno, sú krajiny, ktoré
sú na tom aj horšie, ale nie je ich veľa
(napríklad: Grécko a Cyprus (17,2 %).)
Uvidíme, čo ukážu štatistiky za rok
2017, ktoré ešte nemáme k dispozícii, je
možné predpokladať, že budú zase
o niečo lepšie v náš prospech.
Z dlhodobého hľadiska bude zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti zohrávať dôležitú úlohu.
Niektorí ľudia neprodukujú odpad,
majú ho nulový! Téma nulového odpadu je teraz veľmi moderná, ale málokto sa nad ňou zamyslí. Snažíš sa ty
netvoriť odpad? Áno, v súčasnosti sa
čoraz viac ľudí venuje tzv. obehovej
ekonomike a bezodpadovým technológiám. Čoraz viac ľudí sa stáva príkladom a inšpiráciou a zaslúžia si náš rešpekt a mňa teší, že viacerých z nich
poznáme už aj z našich partnerských
ekovýchovných aktivít, kde zdieľajú
svoje skúsenosti a spôsob života (napr.
portál Čierna labuť, filmový festival
Ekotopfilm a pod.). Za seba môžem povedať, že sa snažím nakupovať iba tie

veci, ktoré skutočne potrebujem a spotrebujem a keď už nejaký odpad vytvorím, využívam funkčný systém triedeného zberu a vhadzujem odpad do
tej správnej nádoby.
www.naturpack.sk

 Ing. Ingrid Janečková

Sedem rokov Mercedes-Benz podporuje
projekt Olománia. Podporuje táto
značka aj iné environmentálne projekty vo
svete, ktoré sa venujú
problematike životného
prostredia, či odpadového hospodárstva? Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia ako importér vozidiel značky Mercedes-Benz
na Slovensku, sa ako súčasť koncernu
Daimler AG riadi zásadami prijatej filozofie zelenej politiky a čo najväčšieho
znižovania emisií v ovzduší. Súčasťou
tejto filozofie je aj aplikácia odpadového hospodárstva, separácie odpadu,
ktorej venujeme aj v našich podmienkach zvýšenú pozornosť. Je len prirodzené, že Daimler AG, ako globálny líder v oblasti automobilového priemyslu,
sa snaží byť ekologickým vo všetkých aspektoch svojej činnosti k čomu okrem
odpadového hospodárstva patrí aj ekologické správanie, napr. v oblasti získavania a hospodárenia s energiami.
www.mercedes-benz.sk

Ďakujeme partnerom za
dlhoročnú spoluprácu a pomoc.
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