
Už sedem ročníkov Olománie
a jeden nultý učí deti triediť odpad
V 7. ročníku projektu sa vyzbieralo
209,3 ton plastu a 1049,6 ton papiera.

Víťazi 7. ročníka projektu Olománia
v školskom roku 2018/2019

Umiest- Škola SPOLU
nenie BODOV
1 Spojená škola internátna, Svrčia 6 3251
2 FMŠ Štrabáčik, Mlynské Nivy 61/A 2600
3 MŠ Linzbothova 18 1835

Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť
v siedmom ročníku Olománie!
Za nami je 7 rokov ��� 116 materských, základných
a špeciálnych škôl, viac ako 22 830 žiakov a detí
��� 45 podujatí ��� 1049,6 ton papiera ��� 209,3 ton plastu.

Víťaz je každý, kto separuje. Pridajte sa k nám!

TOP zberači papiera v školskom roku 2018/2019

Škola vyzbierané kg
ZŠ SNP, Ostredková 14 18060
Spojená škola internátna, Svrčia 6 14000
ZŠ Lachova 1 8080

TOP zberači plastu v školskom roku 2018/2019

Škola vyzbierané kg
Spojená škola internátna, Svrčia 6 3120
MŠ Linzbothova 18 2340
MŠ Kaméliová 10 1560

Celý svet sa „zbláznil“
do ekológie. Priority EÚ,
či pomaly každého štátu
na svete sú zelené.

Organizácia každého verejného, či medzinárodného poduja-
tia so sebou prináša v poslednej dobe aj špeciálnu výzvu v po-
dobe zodpovednosti vo vzťahu k životnému prostrediu. Spo-
meňme si už len na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ako
jedno z top svetových športových podujatí organizovanom
v našej krajine, ktorého organizátori sa snažili čo najviac eli-
minovať ich environmentálnu záťaž a nielen nazvať ich „Ze-
lenými majstrovstvami“. Bolo nám cťou, že Olománia bola ich
súčasťou. Organizátori podujatí sa snažia hľadať efektívne
riešenia ako predchádzať tvorbe odpadov, či už redukciou jed-
norazových plastov, použitím zálohovaných pohárov, podpo-
riť triedenie odpadov, či už samotným umiestnením farebných
zberných nádob alebo umiestneným informačných tabúľ
so vzdelávacím, náučným obsahom. Častokrát je dosledovanie,
kde vytriedený odpad skončí podmienkou objednávky od-
vozu odpadu z podujatí. Téma „odpady“ sa stáva globálnou
celospoločenskou otázkou a každé podujatie je ideálnou prí-
ležitosťou, ako ľudí upozorniť na dôležitosť zelených aktivít vo
vzťahu k životnému prostrediu a predovšetkým ďalším gene-
ráciám. Pretože ako hovorí motto nášho ambasádora „Našu
planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od na-
šich detí.“ Na každom našom podujatí sa snažíme deťom
a žiakom zdôrazniť ich dôležitosť v tomto odpadovom reťazci.
Ak každý jeden z nás a nezáleží na veku, vzdelaní, či spolo-
čenskom postavení, sa bude správať zodpovedne,
môže zmeniť myslenie tých druhých a tým posu-
núť veci k lepšiemu.
Koniec školského roka je pre nás nielen vyhod-
notením, ale aj poďakovaním všetkým za účasť na
projekte. Tento rok máme pre niektorých šťastnú

sedmičku pomaly za sebou. Odborníci tvrdia, že výsledky eko
výchovy sa ukážu po 20–30 rokoch, je to proste beh na dlhé
trate. Ak sa pozrieme na štatistiky triedenia odpadu v Brati-
slave, veríme, že počet rokov bude nižší. Cieľom projektu je na-
učiť všetkých obyvateľov hlavného mesta práve cez deti,
správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si pojmy re-
cyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu
a spoločenská zodpovednosť. Súťaž so slávnostným vyhodno-
tením je pre deti odmenou, filmový festival potechou očí
a mysle, pretože spoznajú nové kúty sveta, tento rok to bol
južný pól z pohľadu situácie s odpadom, či nových zaujímavých
ľudí, ktoré deti motivujú, aby nezanevreli na svoj dobrý prístup.
Olo art je oslavou umenia z odpadu a decká vytvorili krásne
diela z plastového odpadu zachytávajúce osobnosti, ktoré ich
motivujú byť v živote lepšími, takže prišla medzi nás Matka Te-
reza, Sagan, Ujo Klobása, či Einstein. Exkurzia je nielen „ulie-
váreň“ zo školy, ale aj sledovanie recyklácie v praxi a vyvráte-
ním pochybností o to, čo má zmysel. Bonusy Olománie,
návšteva ZOO, či absolvovanie mobilnej dopravnej výchovy, po-
tešili každého účastníka projektu. Za sedem ročníkov projektu
sa vyzbieralo 1049,6 ton papiera a 209,3 ton plastu a uskutoč-
nilo množstvo interaktívnych podujatí, ktoré by mali deti na-
učiť triediť odpad. Každý rok sa touto cestou chceme poďako-
vať ambasádorom projektu, ktorí ho
podporujú a aktívne sa ho zú-
častňujú pri každej možnej
príležitosti, partnerom
a pedagógom, bez kto-
rých by projekt nemal
taký úspech u detí,
ďakujeme.

Ing. Karin Zvalová
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��� Počas projektu deti učíme triediť
odpad od materskej škôlky. Pro-
jekt má svoj siedmy ročník, my-
slíte si, že sa deti počas týchto
rokov naučili spoločenskej zodpo-
vednosti? Pozorujete prvé lasto-
vičky v tejto sfére? Aké?

Určite sú vidieť výsledky nášho spoloč-
ného snaženia. V našej škole deti v kaž-
dej triede majú tri koše a odpad sepa-
rujú. Plasty, papier a ostatný odpad. Už
od prvákov vedieme deti k separova-
niu. Vo vestibule školy máme kontajner
na batérie a elektro odpad. Určite cez
deti oslovujeme aj rodičov. Sami sa
informujú, kedy bude ďalší zber(vyhla-
sujeme ho raz mesačne). Na hodinách
prírodovedy, ako aj v popoludní, venu-
jeme na prvom stupni pozornosť envi-
ronmentálnej výchove. Zber plastov
a papiera zo zásady nevyhodnocujeme
tých najlepších zberačov. Deťom všte-
pujeme názor, že víťazmi budeme
všetci, keď v prírode a v našom okolí
nenájdeme žiadne plasty...
��� Snažíme sa deti osloviť rôznymi

formami podujatí, festival ume-
nia, filmový festival, exkurzie,
návšteva zvieratiek v zajatí
v ZOO a súťažou v zbere papiera
a plastu. Myslíte, že by sa našlo
ešte niečo iné, čím by sme do
detí vštepili správne návyky trie-
denia odpadu?

Navrhovala by som ak by ambasádori
projektu zavítali do škôl a priamo v ško-
lách podporili deti v zbere plastov a pa-
piera, prípadne tých najlepších zbera-
čov odmenil súbor rytmika svojim
koncertom pre celú školu. My sme Váš
program Olománie doplnili. So žiakmi
druhého stupňa sme boli upratovať
nelegálnu skládku v mestskej časti Ru-
žinov na hrádzi pri spaľovni. Všetci zú-
častnení žiaci s veľkou chuťou uprato-
vali. Hoci sme mali veľmi nepriaznivé
daždivé počasie, vyzbierali sme dva
kontajnery stavebného odpadu a plas-
tov.
��� Ktoré z podujatí deti a žiakov

oslovuje najviac?
Všetkých Vašich edukačných aktivít sa
veľmi radi zúčastňujeme. Sme radi, že
Vaše aktivity sú určené širokému veko-
vému spektru od 1.stupňa - S OLO do
ZOO, festival umenia po 2. stupeň - fil-
mový festival a exkurzie. Veľmi by nás
potešil väčší počet exkurzií, hlavne do
sklárni a spracovania plastov, aby deti
videli, že má zmysel separovať, že
vieme tento odpad efektívne využívať
a spracovávať. Deťom 1.stupňa sa veľmi
páčilo aj divadlo, ktoré bolo v minu-
lom ročníku. Podobný projekt by sme
určite uvítali aj v budúcnosti. Tento rok
sa nám podarilo prihlásiť do dopravnej
výchovy, ktorú realizuje mestská polícia
- pekná a vydarená akcia.
��� Ktorého ambasádora projektu

majú deti najradšej? Koho by
radi privítali medzi nich, malých
separátorov?

Mladšie deti určite najviac zaujal Miro Ja-
roš, škoda, že zvukár nemal „po ruke“
žiadnu pieseň, ktorú by Mirovi a deťom
pustil, aby si spolu zaspievali. Veľmi sa
páčilo vystúpenie Thomasa Puskailera
bolo vtipné zábavné a poučné. Kapela
„Rytmika“ vždy rozprúdi zábavu, či
u malých, veľkých, ale aj u pedagógov.
Vzhľadom k tomu, že má deti, vie si zís-
kať pozornosť aj pán Lukáš Latinák.
O skle vie tak zanietene rozprávať, že vie
zaujať všetky vekové kategórie...Majk
Spirit je zas top pre starších žiakov.
Na veľké finále sa samozrejme chys-
táme aj tento rok. Budeme sa tešiť na
vystúpenie Emmy Drobnej a Paci – Pac.
Verím, že nám bude priať počasie.

� � � � �
��� Počas projektu deti učíme triediť

odpad od materskej škôlky. Pro-
jekt má svoj siedmy ročník,
myslíte si, že sa deti počas tý-
chto rokov naučili spoločenskej
zodpovednosti? Pozorujete prvé
lastovičky v tejto sfére? Aké?

Áno, už sa začali objavovať výsledky
tohto projektu, deti to tak chytilo, že aj
rodičov učia ako správne separovať od-
pad. Nie je to ešte na 100%, ale čas
ukáže, čo sme deťom vštepovali cez
projekty a ukážky...
��� Snažíme sa deti osloviť rôznymi

formami podujatí, festival ume-
nia, filmový festival, exkurzie,
návšteva zvieratiek v zajatí
v ZOO a súťažou v zbere papiera

a plastu. Myslíte, že by sa našlo
ešte niečo iné, čím by sme do
detí vštepili správne návyky trie-
denia odpadu?

Niektoré naše triedy majú aj kontaj-
nery s farebnými nápismi a v jednej
triede sme si vyrobili kontajner z tašiek
na triedenie.
��� Ktoré z podujatí deti a žiakov

oslovuje najviac?
Pre menšie deti ZOO, pre väčšie ná-
vštevy prevádzok – exkurzie.
��� Ktorého ambasádora projektu

majú deti najradšej? Koho by
radi privítali medzi nich, malých
separátorov?

Thomasa Puskailera.

Alena Danielová,
ZŠ Rajčianska 3, Vrakuňa

� � � � �
��� Počas projektu deti učíme triediť

odpad od materskej škôlky. Pro-
jekt má svoj siedmy ročník, my-
slíte si, že sa deti počas týchto
rokov naučili spoločenskej zod-
povednosti? Pozorujete prvé las-
tovičky v tejto sfére? Aké?

Myslím, že deti dobre chápu súvislosť
medzi naším životom na planéte Zem
a ochranou prírody, triedením odpadu
a jeho správnou likvidáciou. Jeden šesť-
ročný chlapec z našej škôlky svojimi ve-
domosťami a hlbokým záujmom o túto
problematiku ( Boris Herz ) prekvapil aj
Vašich kolegov svojimi odpoveďami
a povedali, že takého chlapca ste tam
ešte nemali. Verím, že jeho naozajstný
záujem možno vyústi v budúcnosti do
toho, že mladá generácia možno vy-
rieši problém spojený s obrovskou pro-
dukciou odpadu a bude učiť ďalších
hlavne NEPRODUKOVAŤ také kvantum
odpadu a ešte lepšie spracúvať vytrie-
dený odpad, a že to už pre nich bude
už samozrejmosťou.
��� Snažíme sa deti osloviť rôznymi

formami podujatí, festival ume-
nia, filmový festival, exkurzie,
návšteva zvieratiek v zajatí
v ZOO a súťažou v zbere papiera
a plastu. Myslíte, že by sa našlo
ešte niečo iné, čím by sme do
detí vštepili správne návyky trie-
denia odpadu?

Nás zaujali všetky Vaše aktivity a veľmi
nás potešila súťaž OLO ART, v ktorej naše
päťročné veveričky vyhrali 1. miesto. Ke-
ďže deti veľmi radi pozerajú filmy a di-
vadielka, možno nejaký príbeh, v kto-
rom by uvideli, ako strašne doplácajú
zvieratká, celá príroda a aj ľudia na ne-
zodpovedný prístup k odpadom, nebez-
pečným odpadom, skládkam, vyhadzo-
vaním plastov do riek, mora...
��� Ktoré z podujatí deti a žiakov

oslovuje najviac?
Oslovujú ich najmä citové príbehy
o zvieratkách, doplnené reálnymi infor-
máciami o súčasnom nelichotivom stave.
��� Ktorého ambasádora projektu

majú deti najradšej? Koho by

V mene všetkých detí a pedagógov
na ZŠ Mierová sa Vám chcem všetkým
poďakovať za skvelý projekt, ktorý učí
cez deti aj dospelých. Myslím si, že
s týmto zámerom ste do projektu išli
a darí sa vám už 7 rokov. Ja osobne sa
teším, že sa mi darí stále vzbudzovať
záujem u malých detí k separovaniu
odpadu. Do Vašich, vlastne našich,
projektov sa mi darí zapájať stále viac
aj mojich mladých, ale aj starších
kolegov. Pevne verím, že tento pro-
jekt má význam a zmysel.

S priateľským pozdravom
Janka Miklášová,
ZŠ Mierová 46, Ružinov
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radi privítali medzi nich, malých
separátorov?

Thomas Puskailer a majú radi aj Mira
Jaroša, ako bolo vidieť na súťaži,
mnohé deti stvárňovali jeho - mohol
by napísať pesničku pre deti, kde by
použil niečo z bodu vyššie (3.)

RNDr. Jarmila Filipčíková,
CMŠ Bilíkova 1, Dúbravka

� � � � �
��� Počas projektu deti učíme triediť

odpad od materskej škôlky. Pro-
jekt má svoj siedmy ročník, my-
slíte si, že sa deti počas týchto
rokov naučili spoločenskej zod-
povednosti? Pozorujete prvé las-
tovičky v tejto sfére? Aké?

Áno pozorujeme, u niektorých viac,
u niektorých menej. Veľa záleží od
vplyvu rodiny, ako sú k tomu žiaci ve-
dení aj z domu. U žiakov sa podpo-
ruje zdravá súťaživosť. Zvýšená akti-
vita a zapojenie celej rodiny do
separovania.
��� Ktoré z podujatí deti a žiakov

oslovuje najviac?
Zúčastňujeme sa priebežne všetkých
pripravovaných a ponúkaných podu-
jatí. Najviac majú žiaci v obľube ná-
vštevu ZOO, OLO – ART – festival ume-
nia, Filmový festival, exkurzie do OLO,
v minulosti mala veľký úspech exkurzia
v Kolárove General Plastic, a.s.
��� Ktorého ambasádora projektu

majú deti najradšej? Koho by
radi privítali medzi nich, malých
separátorov?

Najobľúbenejší ambasádori našich žia-
kov: Adela Vinczeová, Lukáš Latinák,
Petra Polnišová, Majk Spirit, Adam Ďu-
rica a Zuzana Smatanová...
��� Koho by radi privítali medzi nich,

malých separátorov?
Mira Jaroša, Kaliho, Rytmusa, Simu
Marthausovú, hrdinov seriálu OTEC-
KOVIA, seriálu Naši k vašim a seriálu
Susedia a Sagana

Odpovede žiakov II. stupňa
ŠZS s MŠ Karpatská 1, Bratislava,
Mgr. Iveta Orosová

� � � � �
��� Počas projektu deti učíme triediť

odpad od materskej škôlky. Pro-
jekt má svoj siedmy ročník, my-
slíte si, že sa deti počas týchto
rokov naučili spoločenskej zod-
povednosti? Pozorujete prvé las-
tovičky v tejto sfére? Aké?

V rámci projektu Olománia sa snažíme
zapájať do všetkých aktivít. Ich pro-
stredníctvom žiaci zisťujú, prečo je dô-
ležité separovať odpad a taktiež majú
možnosť oboznámiť sa s často až ex-
trémnymi prípadmi ničenia životného
prostredia človekom. Do zberu plas-
tov a papiera na škole sa z roka na rok
zapája stále viac detí, aj keď je možné,
že ich prvotná motivácia je výhra školy
v prírode. Postupne sa u žiakov, ale aj
ich rodičov, utvára návyk triedenia od-

padu a je predpoklad, že v ňom budú
pokračovať aj naďalej.
��� Snažíme sa deti osloviť rôznymi

formami podujatí, festival ume-
nia, filmový festival, exkurzie,
návšteva zvieratiek v zajatí
v ZOO a súťažou v zbere papiera
a plastu. Myslíte, že by sa našlo
ešte niečo iné, čím by sme do
detí vštepili správne návyky trie-
denia odpadu?

Z nášho pohľadu
by boli zaujímavé
vychádzky do prí-
rody, pri ktorých
by žiakov sprevá-
dzali ekológovia,
aby sa mohli
oboznámiť s kon-
krétnymi prí-
kladmi ničenia
i ochrany prírody.
Žiaci by mohli navštíviť vzácne biotopy
a osvojiť si na konkrétnych príkladoch
správny prístup k prírode a životnému
prostrediu.
��� Ktoré z podujatí deti a žiakov

oslovuje najviac?
Menšie deti preferujú návštevu ZOO,
u starších je to filmový festival Olomá-
nie a tvorivé dielne. Lákavé sú pre nich
exkurzie a veľké finále, kde je množ-
stvo zaujímavých aktivít.
��� Ktorého ambasádora projektu

majú deti najradšej? Koho by
radi privítali medzi nich, malých
separátorov?

Naše deti majú najradšej Lukáša Lati-
náka a Adelu Vinceovú. U chlapcov je
preferovaný Zdeno Cíger, bratia Ho-
chschornerovci a Majk Spirit. Všetci ob-
divujeme filmy Pavla Barabáša a život
Moniky Babčanovej.

Elena Tomanová
a Zdenka Vitálišová,
ŠŠI Svrčia 6, Karlova Ves

� � � � �
��� Počas projektu deti učíme triediť

odpad od materskej škôlky. Pro-
jekt má svoj siedmy ročník, my-
slíte si, že sa deti počas týchto
rokov naučili spoločenskej zod-
povednosti? Pozorujete prvé las-
tovičky v tejto sfére? Aké?

Naše deti, tým, že do projektu sme za-
pojení niekoľko rokov, majú o triedení
odpadu dostatočné vedomosti a preja-
vujú snahu dodržiavať pravidlá o trie-
dení. V materskej škole máme nádoby
a priestory, kde triedime odpad a deti
samostatne toto praktizujú a odpad
triedia už viac menej prirodzene. Na-
vzájom sa kontrolujú a upozorňujú
o správnosti. Rodičia sa pravidelne ak-
tívne zapájajú do triedenia odpadu.
Máme aj zaujímavé postrehy. Keď sme
sa pýtali v triede Vašu otázku, dostali
sme od jedného chlapca odpoveď,
ktorú počul v jednej reportáži veno-
vanú ochrane našej planéty: ,,More sa
raz stane veľkým záchodom, čo sa nikdy

nespláchne!“ Myslím, že je to veľmi vý-
stižná a pravdivá odpoveď. Verím, že
vychovávame múdrych a zodpoved-
ných ľudí, ktorým nebude ľahostajné,
čo sa stane s našou krásnou a krehkou
planétou.
��� Snažíme sa deti osloviť rôznymi

formami podujatí, festival ume-
nia, filmový festival, exkurzie,
návšteva zvieratiek v zajatí
v ZOO a súťažou v zbere papiera
a plastu. Myslíte, že by sa našlo
ešte niečo iné, čím by sme do
detí vštepili správne návyky trie-
denia odpadu?

Všetky Vaše akcie sú veľmi pekné, a boli
by sme radi, keby si držali po celý čas
svoju úroveň aj naďalej. Najviac sa nám
páči festival umenia a rôzne projekty,
kde deti tvoria z odpadu ,,umelecké
diela“. Myslím, že Vaše akcie sú pre-
pracované tak, aby zahŕňali každú ob-
lasť. Navrhli by sme ešte aj nejaké akti-
vity aj pre úplne najmenších škôlkarov,
úplne krátke a jednoduché, ako na-
príklad Smetiarsky kurz, aby si aj oni
čím skôr osvojili problematiku triedenia
odpadu a ochrany našej krásnej pla-
néty. Možno by som navrhovala niečo
o ochrane zvierat a prírody formou ne-
jakého divadelného predstavenia na
túto tému.
��� Ktoré z podujatí deti a žiakov

oslovuje najviac?
Ako som vyššie uviedla, veľmi máme
radi festival umenia, pretože deti radi
tvoria a vytvárajú nové veci. A samo-
zrejme veľkú popularitu si získal obľú-
bený Smetiarsky kurz. Veď ruku hore
chlapci, kto z Vás chcel byť v detstve
smetiarom?
Ktorého ambasádora projektu
majú deti najradšej? Koho by radi
privítali medzi nich, malých sepa-
rátorov? Určite favoritom je Martin
Madej, pretože je vtipný a úplne sa do
projektu hodí. Ja by som možno oslo-
vila rapera Separa, ten má na to
vhodné meno.

Vypracovala za deti
a zamestnankyne MŠ Gemerská 4,
Lenka Šeligová, Ružinov
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Najlepší hokejisti sveta, plné štadióny či
neopakovateľné zážitky. To všetko ča-
kalo na hokejových fanúšikov na Slo-
vensku od 10. do 26. mája 2019. Brati-
slava a Košice už po druhýkrát hostili
účastníkov IIHF majstrovstiev sveta v ľa-
dovom hokeji. Tento rok, tak ako pre
ôsmimi rokmi, šampionátom žila celá
krajina. Strhujúca atmosféra bola tak na
štadiónoch, ako aj vo FAN zónach, ale aj
na podujatí Olománie už vo februári.
Na hokejové šialenstvo, nezabudnú ani
víťazi súťaže – Aj majstrovstvá v hokeji
chcú byť zelené! V spolupráci s organi-
zátorom sme vyhlásili súťaž pre žiakov II.
stupňa základných škôl. Súťažilo sa o 30

lístkov na majstrovstvá sveta v ľadovom
hokeji. Cieľom vedomostnej súťaže bolo
popísať v špecifikovanom rozsahu témy
odpadu, triedenia, recyklácie, spoločen-
skej zodpovednosti v krajinách tímov
súťažiacich na majstrovstvách sveta v ľa-
dovom hokeji 2019, v Bratislave a v Ko-
šiciach. Odovzdaná práca musela byť tí-
mová, pretože cieľom súťaže bolo
podporiť tímového ducha triedy a naučiť
spolupracovať jednotlivých „hráčov“,
naučiť zapojiť do spoločnej práce nielen
silných, ale aj slabších jednotlivcov a vy-
užiť potenciál každého z tímu.
Víťazmi sa stali žiaci zo ZŠ I. Bukovčana
a vylosovaní šťastlivci, zo ZŠ Ostredkova,

t.j. 60 členný team Olománie fandil ho-
kejovým teamom Lotyšska a Talianska.
Najprv boli víťazi trochu sklamaní, že
„Taliansko – Lotyšsko?“ Ale po pár mi-
nútach úžasnej atmosféry na ľade fandili
každá škola inému teamu. Páčil sa im aj
maskot svetového šampionátu medveď
Macejko, vyvolal aj im úsmev na tvári.
Organizácia každého verejného, medzi-
národného podujatia so sebou prináša -
okrem množstva organizačných výziev -
aj veľkú mieru zodpovednosti vo vzťahu
k životnému prostrediu. Veríme, že aj
naša spoločná súťaž v projekte Olomá-
nia pomohla dať bodku za úspešnými
zelenými majstrovstvami v srdci Európy.

Aj vďaka Olománii
boli majstrovstvá sveta v hokeji zelené

„Aj v organizačnom výbore majstro-
vstiev sveta si uvedomujeme dôleži-
tosť zelených aktivít vo vzťahu k ži-
votnému prostrediu a ďalším
generáciám. Vo svete je takýto prí-
stup pomerne bežnou súčasťou vý-
znamných športových podujatí. Ne-
chceme zaostávať ani na Slovensku,
a preto sme prijali výzvu v podobe
„Zelených majstrovstiev“.

Riaditeľ organizačného výboru
2019 IIHF MS v ľadovom hokeji
Igor Nemeček
(február 2019, citácia z TS
pre Olomániu)
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��� Na úvod otázka prvá, aký bol ho-
kej? Mali deti zážitok?

Deti boli zo začiatku sklamané s výbe-
rom zápasu, ale vtedy ešte nevedeli aký
zážitok ich čaká. S úsmevom na tvári
a nadšením sledovali fanúšikovský tá-
bor Lotyšska. Bolo rozhodnuté, fandili
Lotyšom, užívali si atmosféru zápasu.
��� Pamätajú si niečo z projektu,

ktorý spracovali a za ktorý ako
víťazi dostali túto úžasnú cenu?

V rámci prednášky o separovaní od-
padu v Dánsku, sa dozvedeli o rôznych
formách separovania odpadu a podľa
vlastného výberu začali zbierať ďalšie
informácie, prevažne z internetu. Aby
sa na projekte zúčastnil väčší počet žia-
kov, rozdelili si úlohy. Niektorí písali
o téme, iní zase hľadali obrázky. Na zá-
ver to dvaja žiaci finálne vypracovali.
Na hodine chémie boli preskúšaní pí-
somnou formou. Boli úspešní. Všetci si
vzorne osvojili danú problematiku.
��� Vnímajú deti Olomániu ako pro-

jekt, ktorý ich baví, alebo sa len
aktívne zúčastňujú rôznych po-
dujatí? Ktoré podujatie Olomá-
nie je najobľúbenejšie?

Pri tejto otázke sa rozchádzali odpo-
vede. Niektorí tvrdili, že tieto projekty
robia iba z povinnosti, pre iných to však
znamená zábavu, za ktorú môžu byť aj

odmenení úžasnými cenami ako je aj
táto. Žiakov bavia hlavne súťaže, kde
môžu získať ceny, ktorými sú motivo-
vaní.
��� Myslíte, že týmto spôsobom na-

učíme deti triediť a cez ne ich ro-
dičov a starých rodičov?

V dnešnej dobe sa pomerne veľa hovorí
o separovaní. V každej domácnosti je
možnosť separovať odpad, či na vidieku
alebo v meste. Takže tak ako mladšia
generácia tak aj starší ľudia separujú.
Možno práve starší ľudia sú šetrnejší,
míňajú menej igelitových sáčkov, ku-
pujú menej minerálnych vôd balených
do plastových fliaš, atď. Myslím si, že
práve žiaci a ich rodičia sa musia naučiť
separovať, ale hlavne neplytvať zby-
točne potravinami a využívať menej
plastov v domácnosti.

ZŠ Ivana Bukovčana 3,
Ildikó Dallosová, Lamač

��� Na úvod otázka prvá, aký bol ho-
kej?

Fantastický. Super atmosféra. Bavili sa
všetci, dokonca aj tí, ktorí fandili Talia-
nom (prehrali).
��� Mali deti zážitok?
Úžasný, neskutočný, veľký, nezabudnu-
teľný, ...
��� Pamätajú si niečo z projektu,

ktorý spracovali a za ktorý ako
víťazi dostali túto úžasnú cenu?

Keďže to vypracovávali asi mesiac,
každý mal pridelenú úlohu..., áno. Prav-
depodobne si každý najviac pamätá
svoju časť projektu. Švédsko aj Ka-
nada – teda krajiny, o ktorých naši žiaci
robili projekty, sú veľmi inšpiratívne
krajiny pre nás a to z hľadiska ochrany
životného prostredia aj spracovania od-
padu.
��� Pracovali naozaj tímovo?
Jednoznačne. Určili si lídra, ktorí to po-
tom spracoval do jedného celku.

��� Vnímajú deti Olomániu ako pro-
jekt, ktorý ich baví, alebo sa len
aktívne zúčastňujú rôznych po-
dujatí?

Aktívne sa zúčastňujú na akciách OLO-
MÁNIE už od 2. ročníka, takže ich to
musí baviť. Ináč by ich tam nikto ne-
dostal...
��� Myslíte, že týmto spôsobom na-

učíme deti triediť a cez ne ich ro-
dičov a starých rodičov?

Veríme, že áno. My v našej škole sa o to
aj aktívne snažíme. V tomto školskom
roku skupina žiakov 3.E a 9.B pripravili
interaktívny rovesnícky program „Na-
učme sa triediť odpad“, s ktorým na-
vštívili všetky triedy a názorne ukázali
správne separovanie odpadu. Zároveň
monitorovali situáciu v jednotlivých
triedach – či majú odpadkové koše na
papier, plast a komunálny odpad.
Hlavná myšlienka a heslo tejto aktivity
bolo: „My nie sme ľahostajní !“ Deti sú
oveľa vnímavejšie a citlivejšie k proble-
matike triedenia odpadu. Zamýšľajú sa
nad hrozbou vyhynutia živočíchov, zne-
čisťovaním ovzdušia, vody,..., teda nad
budúcnosťou našej planéty. Rozprávali
nám ale aj svoje skúsenosti a zážitky,
keď ich pri snahe začať separovať do-
máci odpad dospelí odbili so slovami,
že na také blbosti nemajú čas,
miesto,...Úprimne veríme, že z tejto ge-
nerácie nevyrastú ľudia ľahostajní k en-
vironmentálnym problémom Zeme a sú
jej nádejou na záchranu.
��� Ktoré podujatie Olománie je na-

jobľúbenejšie?
Filmový festival, Exkurzie, Veľké finále.
Deti sa tiež veľmi tešia na vystúpenia
známych spevákov a hercov (tohto
roku boli sklamaní, že Miro Jaroš ne-
spieval).

Mgr. Júlia Machánová,
PaedDr. Nataša Klimeková,
ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava
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„Dajme veciam druhú šancu, vdých-
nime im druhý život!“

Nadšený potlesk 392 žiakov bratislav-
ských škôl privítal v decembri nového
ambasádora projektu OLOMÁNIA Tho-
masa Puskailera, ktorého oficiálne pa-
soval, herec a šéf zeleného kontajnera
na sklo Lukáš Latinák. Prijatím novej
tváre výchovno-vzdelávacieho projektu,
ktorý sa snaží deti bratislavských škôl
naučiť triediť odpad a spoločenskej zod-
povednosti k okoliu, sa začalo podujatie
OLO art, už siedmeho ročníka OLOMÁ-
NIE. Festivalu sa zúčastnilo tento rok
množstvo osobností, Matka Te-
reza, M.R.Štefánik, Albert Einstein, Louis
Braille, Ujo Klobása, Miro Jaroš, Mikuláš,
Pat a Mat a dokonca aj Peter Sagan. Nie
však osobne, ale deti ich vzali so sebou
v podobe nádherných obrazov, mozaiky
z plastu, ktoré prihlásili do súťaže. Aby
sme deti motivovali k triedeniu plastov,
jedným z bodov programu bola súťaž
o najkrajšiu mozaiku. Deti si mali vybrať
osobnosť, ktorá ich v živote inšpiruje
a vážia si ju. Pred šiestimi rokmi vyhral
súťaž John Lennon, ktorého vytvorili
deti z 3.B zo ZŠ Ostredkova. K tejto sú-
ťaži sme sa s odstupom času znova vrá-
tili a prekvapili nás nádherné diela,
z ktorých bol problém vybrať jedno

z každej kategórie. Z kategórie mater-
ských škôl vyhrala Cirkevná škôlka Bilí-
kova s dielom Kvety Matky Terezy. Z ka-
tegórie základných škôl vyhrala
mozaika M.R.Štefánika od žiakov z Mie-
rovej ulice a víťazom špeciálnych škôl sa
stal Miro Jaroš od detí z Karpatskej. Oce-
nený bol aj Ujo Klobása, z Materskej
školy Gemerská, špeciálnou cenou po-
roty, ktorú odovzdal riaditeľ spoločnosti
NATUR-PACK a.s. Michal Sebíň, gene-
rálny partner projektu. Podujatie však
nebolo len o udeľovaní cien a pasovaní
nového ambasádora, ale aj o kreatív-
nych dielňach. Deti si vytvorili vlastné
divadlo na motív rozprávok Medovní-
kový domček, či Zlatovláska, použili ma-

teriál z odpadu, ktorý recyklovali. Keďže
je čas druhého adventu, niektoré deti
recyklovali staré topánkové škatule a vy-
tvorili si svoju vlastnú vianočnú škatuľu.
Dobrovoľnou vstupenkou na podujatie
bolo priniesť niečo, čo už doma nie je
potrebné, ale je funkčné. Takýmto spô-
sobom mali deti možnosť pomôcť dob-
rej veci a podporiť Vianočný bazár cha-
lanov, ktorého finančný výťažok bol
odovzdaný tým, ktorí to potrebujú. Aj

takýmto spôsobom sa dá recyklovať.
Podujatie tradične podporili spoločnosť,
ktorá zodpovedá za financovanie trie-
deného zberu komunálneho odpadu
NATUR-PACK a.s. a Asociácia podnika-
teľov v odpadovom hospodárstve. „Zbe-
rová spoločnosť OLO sa dlhodobo a sys-
tematicky venuje práci s verejnosťou,
predovšetkým s mládežou, sme veľmi
radi, že môžeme jej aktivity podporovať
a byť ich súčasťou,“ povedal Michal Se-
bíň, riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK.

Na OLO art prišiel aj Sagan!
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„Konať v súlade s prírodou je pre ro-
zumného tvora to isté, ako konať v sú-
lade s rozumom.“

Marcus Aurelius

Siedmy ročník trojdňového filmo-
vého festivalu Olománie privítal
viac ako 1200 žiakov základných
a špeciálnych škôl. Program festi-
valu sa zameral nielen na základné
témy, akými sú triedenie a recy-
klácia odpadu, ale aj na netvorbu
odpadu.

Prvý deň vyspovedala hostí podujatia
ambasádorka projektu Olománia
Adela Vinczeová, ktorá zároveň po-
krstila novú ambasádorku projektu,
Moniku Babčanovú, šperkárku, ktorá je
zástupkyňou SR na Impact Summite
OSN k téme Udržateľný rozvoj a tiež
laureátkou Mierovej ceny. Každým po-
dujatím celoročného výchovno-vzdelá-
vacieho projektu sa snažíme o naplne-
nie jeho hlavného cieľa a to naučiť
najmladšiu generáciu Bratislavčanov
triediť a cez ňu osloviť dospelých a pri-
pomenúť, že triedenie nie je voľba, ale
zákonom stanovená povinnosť. Od-
borní hostia, riaditeľ spoločnosti NA-
TUR-PACK a.s. Michal Sebíň a prezi-
dent APOH Peter Krasnec sa zhodli, že
deti sú úžasným publikom, ktoré sa ak-
tívne zapája do vážnych tém. Deti mi-
lujú adrenalín a o ten na podujatí sa
postaral majster sveta v ľadovom ho-
keji, Ján Laššák vyhlásením víťazov sú-
ťaže, ktorá prebiehala v spolupráci s or-
ganizátorom Majstrovstiev sveta
v ľadovom hokeji. Témou súťaže bolo
vybrať si krajinu, účastníka Majstro-
vstiev, a popísať situáciu odpadového
hospodárstva v nej. Víťaz súťaže, ZŠ na
ul. I. Bukovčana 3. bol ocenený v po-
dobe lístkov na hokej pre celú triedu za

projekt Dánsko. Podmienkou bol
tímový duch pri práci, tak ako to je
pri hokeji. A keďže aj v hokeji zo-
hráva šťastie veľkú úlohu, taká istá
cena bola vylosovaná zo všetkých za-
pojených škôl a získala ju 6. A zo ZŠ
SNP Ostredkova 14 za prácu Kanada.
My sme sa postarali o adrenalín zasa
jemu a to v podobe skrytej kamery,
ktorú sme pomohli zorganizovať relá-
cii Dvaja na jedného. Legenda hokeju
sa po našom podujatí na zvýšený adre-
nalín určite nesťažovala a s úsmevom
o tom rozprávala v televíznej relácii.
Každý rok sa snažíme do programu fil-
mového festivalu Olománie zaradiť
niečo nové, iné, čo by ho nielen spe-
strilo, ale aj motivovalo jeho účastní-
kov zmeniť svoje návyky k lepšiemu.
Výber filmov je v porovnaní s odbor-
nými diskusiami, ktoré festival do-
pĺňajú zameraný na netvorbu odpadu
alebo lepšie povedané poukazujú na
to, ako niektoré krajiny sveta dokážu

spotrebovať všetko a ako málo potre-
bujú k životu v protiklade k tým, kde
konzumný spôsob života presahuje
zdravý rozum človeka. Deti mali mož-
nosť sledovať filmovú novinku od do-
kumentaristu a ambasádora projektu
Paľa Barabáša, Tieň jaguára. Film sa ne-
sie v myšlienke, v strate úcty spoloč-
nosti k zemi, vode, vzduchu i všetkému
živému. Autor nás núti zamyslieť sa
nad programovateľnosťou človeka
všetko si kúpiť a stratou spolupatrič-
nosti s planétou Zem. Ďalším hosťom
festivalu bol dokumentarista podmor-
ského sveta Jaroslav Blaško, ktorý pred-
stavil ukážky z pripravovaného filmu
Kód draka a Vek smetí z edície Poži-
čaná planéta.
Naše pozvanie do diskusií v druhý
a tretí deň prijali ambasádor projektu
spevák Thomas Puskailer a obľúbenec
detských pódií spevák Miro Jaroš, ktorí
sa podelia o svoje „odpadové“ skúse-
nosti. Chladný pozdrav z Antarktídy
prinesie cestovateľ Ľuboš Fellner, ktorý
pozná snáď už všetky kúty Zeme
a preto vie vymenovať tie najčistejšie,

Eko gól 7. ročníka Filmového festivalu
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��� Už štyri roky Mestská Polícia pod-
poruje projekt Olománia.Tri me-
siace, od apríla – do júna sme
s Vašou pomocou deťom mater-
ských a žiakom základných škôl
umožnili sa zorientovať na ces-
tách, vo svete značiek a doprav-
ných predpisov. Samozrejme, že
tento edukatívny program orga-
nizujete už niekoľko rokov aj
mimo projekt Olománie. Máte ne-
jaké novinky, ktorými ste tento
rok výučbu projektu obohatili?

Novinky v dopravnej výchove pomocou
nášho mobilného dopravného ihriska
sme žiadne v tomto roku nezaviedli.
Tento projekt totiž robíme už niekoľko
rokov a za ten čas sme vychytali takpo-
vediac všetky jeho detské choroby.
Osvedčil sa nám model zložený z dvoch
častí a to krátkej prednášky o význame
dopravných značiek, o správaní sa

v cestnej premávke a samozrejme aj
o tom, čo všetko je výbavou správneho
mladého cyklistu – teda nielen dobré
tenisky a bicykel, ale hlavne prilba na
hlavu a reflexné prvky. Samozrejme, to
platí aj o veľkých cyklistoch.
��� V poslednom čase mám dojem,

že deti napodobňujú svojich ro-
dičov a snažia sa vyhnúť povin-
nostiam, porušujú dávne pra-
vidlá a zákazy, ale svoje práva
ovládajú dokonale. Ako to vidia
deti na tvojich hodinách plných
zábavy spojených s adrenalínom
simulácie reálnej križovatky?

Najväčšiu radosť majú decká práve zo
semafóru. Farby na ňom poznajú
a veľmi dobre vedeli, že žltá farba na
ňom znamená povel „naštartovať“ – to
majú možno aj od rodičov, ktorí majú
autá vybavené štart-stop systémom.
Naše kolobežky, ktoré na ihrisku po-

užívame zatiaľ týmto systémom vyba-
vené nie sú. Preto táto farba pre ma-
lých kolobežkárov znamená pripraviť
sa. No a keď sme už pri svetelným sig-
nálom riadenej križovatke, niektoré
decká nám kde tu jazdili aj na červenú,
prípadne aj na žltú. Vraj bežne to tak
robia aj ich rodičia.
��� Páčia sa deťom hodiny doprav-

nej výchovy? A čo ich zaujalo naj-
viac? Mení sa ich vkus?

Samozrejme, naše praktické dopravné
výchovy sa škôlkárom a školákom mi-
moriadne páčia. Veď na nich sa naučia
stále niečo nové a podľa toho nového,
ak sa budú správať aj v reálnej cestnej
premávke, verím, že dopravná neho-
dovosť detí nám opäť o niečo poklesne
a to aj nám mestským policajtom pre-
dovšetkým ide.
��� Snažíme sa deti v projekte Olo-

mánia učiť, že aj malý krok jed-
notlivca, malá vec, pomôže tej
veľkej, zachrániť svet okolo nás.
Aká je tá tvoja ekologická stopa?

Aká je moja ekologická stopa? Správať
sa voči okoliu tak, aby sme ho zbytočne
neznečisťovali, aby sme, čo sa dá, recy-
klovali. Teda plasty odkladali tam, kam
patria, papier a staré noviny nepatria
do komunálneho odpadu – zrecyklo-
vať ho je možné niekoľkonásobne
a takto zrecyklovaného papiera je
možné vyrobiť nový a na ten nový vy-
tlačiť krásne omaľovánky, ktoré sme de-
ťom po skončení dopravných výchov
rozdávali. A z vyzbieraných plastov je
možné napokon vyrobiť aj nové plas-
tové dopravné značky, ktoré na našom
malom dopravnom ihrisku používame.
Čiže nezabúdajme – papier patrí do
modrého kontajnera, plasty sa najlep-
šie cítia v žltom kontajneri, do toho
čierneho patrí komunálny odpad a ze-
lený kontajner je určený na sklo.

Zelená stopa na cestách je povolená!
Rozhovor s PhDr. Petrom Plevom, hovorcom Mestskej Polície

ale aj najšpinavšie časti sveta. Pomo-
cou takýchto podujatí, akými je filmový
festival Olománie, ktoré bratislavská
mestská spoločnosť OLO organizuje,
ako jedno z viacerých podujatí počas
školského roka, sa deťom snažíme ne-
tradične pripomenúť dôležitosť triede-
nia odpadu a jeho význam v odpado-
vom hospodárstve. Nestačí len
rozprávať, deti sa musia dotknúť, zažiť,
spolupodieľať sa, cítiť zodpovednosť
a spolupatričnosť. Možno sa budeme
opakovať, ale na to aby sme zmenili
svet, či myslenie iných ľudí, nestačia len
prázdne slová, musíme začať, každý
z nás, v prvom rade od seba. My sa sna-
žíme! A 23 tisíc detí sa každý rok už 7
rokov snaží ten svet zmeniť. A ako ste
na tom vy?
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Päť tisíc detí a žiakov zapojených do
projektu Olománia sa v septembri zú-
častnilo už v poradí štrnásteho ročníka
podujatia – s OLO zadarmo do ZOO.
Sedem rokov je toto podujatie pod
krídlami nášho výchovnovzdelávacieho
projektu a tvorí súčasť celoročného
programu. A dôvod? Uvedomenie si
dôležitosti spoločenskej zodpovednosti
každého z nás, nášho postoja k prí-
rode.
Deti a žiaci zo 116 materských, špeciál-
nych a základných škôl mali možnosť
po splnení podmienok projektu, kto-
rými sú vykonanie dvoch zberov pa-
pieru alebo plastu v prebiehajúcom roč-
níku projektu alebo v tom novom, opäť
zdarma prejsť bránami zoologickej zá-
hrady. Podujatie má každý rok obrov-
ský ohlas. V siedmom ročníku sa ho zú-
častnilo 4844 detí a žiakov
bratislavských školských a predškol-
ských zariadení.

��� Na čo sa deti a žiaci môžu tešiť
tento rok? Pani riaditeľka, aké
zvieratká obohatili zvierací park
bratislavskej ZOO?

Návštevníci ZOO sa určite môžu potešiť
pohľadom na tohtoročné mláďatká. Od
začiatku tohto roka nám ich pribudlo
hneď niekoľko. Už tradične sa darí na-
šim kopytníkom, oryxom arabským,
adaxom núbijským, sitatungám západ-
ným, ale i najmenšej antilope na svete
dikdikovi Kirkovmu.
Veľmi sme sa potešili narodeniu sa-
mičky zebry, ktorá dostala meno af-
rického pôvodu Kendi, čo v preklade
znamená milovaná. Obľúbené u náv-
števníkov sú aj lemury kata. V apríli sa
na svet vypýtali 3 mláďatká, z toho
jedny dvojičky. Pohlavie mláďatiek bu-
deme vedieť až po prvej veterinárnej
prehliadke, ktorá ich ešte len čaká.
Narodil sa nám aj samček ťavy dvojhr-
bej, dvaja samčekovia lamy krotkej,

ale i samička dikobraza bielochvos-
tého.
Čo sa týka nových druhov, v máji sme si
priviezli mačku maloškvrnnú, ktorá je
zatiaľ veľmi plachá a saimiri veverico-
vité. Saimiri sú malé čulé opičky , ktoré
môžete poznať aj z rozprávky Pipi dlhá
pančucha. V ZOO ich môžete vidieť na
ostrovčeku na spodnom jazere.
Návštevníci by určite nemali obísť ani
novú expozíciu, ktorú sme otvorili v ap-
ríli tohto roku – Soví chodník. Tri voliéry
pre 3 druhy sov, ktoré sa vyskytujú aj na
Slovensku – plamienka driemavá, pôtik
kapcavý a kuvik obyčajný sa nachádza
za výbehom rysa kanadského v smere
na DinoPark.
��� Ako vplývajú klimatické zmeny

a extrémne výkyvy počasia na
zvieratká vo vašej ZOO?

Klimatické zmeny na Slovensku sa pre-
javujú najmä extrémnymi zmenami po-
časia a striedaním vysokých a nízkych
teplôt. Tieto zmeny samozrejme ne-
priaznivo vplývajú nielen na ľudí, ale
i na zvieratá.
Najväčšie obmedzenia počas chladných
dní vidíme najmä v púšťaní zvierat do
vonkajších výbehov, pretože mnohé
druhy náhle ochladenie nemusia zvlád-
nuť po zdravotnej stránke.
Napríklad šimpanzy učenlivé sú veľmi
náchylné na prechladnutie. Tiež môže
byť ohrozený úspešný odchov mnohých
druhov, napr. diviaka visajanského či
plameniaka ružového.
Extrémne vysoké letné teploty zase zle
znáša napríklad belaňa tundrová, kto-
rej prirodzený výskyt predstavujú po-
lárne oblasti.
Ale chováme i africké druhy - leva,
zebry či žirafy, ktoré vysoké teploty
znášajú dobre a nerobia im problém.
Extrémne vysoké teploty a sucho spô-
sobujú problémy aj samotnej ZOO a to
nedostatkom vody, čo ovplyvňuje jed-
nak chod ZOO a aj udržiavanie zelene.
Pri vysokých teplotách pomáhame zvie-
ratám okrem iného aj podávaním tzv.
enrichmentu, obohatenia, v podobe za-
mrznutého ovocia.
Aj z dôvodu klimatických zmien sa
niektoré európske ZOO špecializujú na
chov tých druhov zvierat, ktoré sa pri-
rodzene vyskytujú v danom areáli.

Viete že?
� Bratislavská ZOO otvorila svoje

brány prvýkrát dňa 9.5.1960.

� V tej dobe chovala 74 druhov
zvierat, čo bolo 238 jedincov.

� V súčasnosti môžete vidieť
1020 zvierat, 180 druhov.

14. rokov OLO zadarmo do ZOO
Rozhovor s Ing. Miloslavou Šavelovou, riaditeľkou ZOO Bratislava



„Začnime každý od seba, pretože každý
jeden z nás má vo svojich rukách mož-
nosť zmeniť svet.“

Nepoznáme efektívnejší nástroj vzdelá-
vania a osvety ako vidieť na vlastné oči
to, o čom sa stále len rozpráva. Tento

nástroj vo forme exkurzií praktizuje
naša spoločnosť už po siedmy rok. Kaž-
doročne máme „reklamácie“ na nízky
počet termínov, napriek tomu, že neus-
tále ich počet zvyšujeme. Záujem prevy-
šuje ponuku a spokojnosť zas hodnote-
nie 100%. Čo si organizátor môže želať
viac? A v tom je tá záludná odpoveď,
čísla triedenia odpadu. Tie sa zvyšujú
veľmi pomalým tempom. My ale veríme,
že systematickou prácou s deťmi na-
učíme spoločenskej zodpovednosti nie-
len ich ale aj ich rodičov. Žiaci druhého
stupňa základných škôl navštívili závod
Spaľovňa odpadu a OLO centrum, ktoré
je pre verejnosť otvorené celoročne. In-
formácií ako ekologické nakladanie
s odpadom, správne triedenie, kolobeh
odpadu až po jeho energetické využitie
to boli rozoberané témy pred samot-
nou návštevou oceľového mesta Spa-
ľovne. Žiakov každoročne zaujmú ob-
rovské železné drapáky, stovky schodov
v 30 metrovej výške a množstvo svetiel
a gombíkov vo velíne. Veríme, že po
podrobnom výklade a ukážke všetci
účastníci pochopili, ekologický spôsob
likvidácie odpadu, jeho termické zne-
škodnenie, výrobu tepla, ktoré vzniká
pri spaľovaní odpadu a jej premenu na
elektrinu. Len „zasvätení“, vedia, že sa
triedi už aj spálený odpad. Tým vytrie-
deným odpadom zo škvary je sklo, že-
lezné a neželezné kovy. Snáď deckám na

hodinách chémie, tento typ exkurzií po-
môže zorientovať sa v moderných tech-
nológiách likvidácie odpadu. Tento rok
sme pripravili 21 exkurzií pre viac ako
900 detí materských, základných a špe-
ciálnych škôl. Dve sa vzhľadom na ďalšiu
rekonštrukciu taviacej vane v závode na

recykláciu skla v spoločnosti Vetropack
Nemšová odložili na mesiac september.
V spolupráci s recyklačným závodom Ge-
neral Plastic sme zabezpečili tri exkurzie
žiakom I. stupňa. Hlavný cieľ bol ukázať
deťom, že triediť odpad v 21. storočí,
v ktorom sa plast nachádza aj tam kde
nemá, má zmysel. Závod v Kolárove
sa zaoberá recykláciou a výrobou PET
fliaš a fólií. Farebné výlisky PET fliaš,
ktoré sa podobajú na skúmavky z dielne
Harryho Pottera, si každoročne žiaci od-
nášajú s nadšeným úsmevom ako veľkú
korisť. A drvenú hmotu, podobajúcu sa
na polodrahokamy, ktorá je polotova-
rom na ich výrobu radosť znásobí.
Všetko zaklincuje každý rok informácia,
že kokpity stíhačiek, či flisové vetrovky
sú vyrobené tiež z plastu. Na záver spo-

menieme sériu exkurzií známu pod ná-
zvom, Smetiarsky kurz pre najmenších,
na ktorom každoročne splníme sen väč-
šiny chlapcov a dokonca aj dievčat, na
pár minút sa stať smetiarom. Možnosť
vysypať zbernú nádobu po stisnutí čer-
veného gombíka, sadnúť si do kabíny
a akože riadiť kolos smetiarskeho auta
je zaslúženou odmenou po eko výklade.
Zamestnanci našej spoločnosti už po-
znajú aprílové trúbenie charakteristické
pre tento mesiac. Celý areál sa ozýva
a nie je človeka, ktorý by sa nepousmial
nad detskou radosťou vyplývajúcej z ta-
kej drobnosti.
Za sedem rokov absolvovalo exkurzie
skoro 6000 detí a žiakov z bratislav-
ských škôl, ktoré sú zapojené do pro-
jektu Olománia. Spoločnosť OLO a.s.
platí školám zapojeným do projektu
nielen samotnú exkurziu ale aj auto-
busovú dopravu. Každoročne je toto

podujatie na našej webovej stránke,
www.olomania.sk, za menej ako 10
minút obsadené, čo svedčí o jeho ob-
ľúbenosti.

Na vlastné oči vidieť je
lepšie ako tisíckrát počuť

Viete že,
� smetiari pracujú okrem nedieľ

a dvoch sviatkov každý deň
v roku, dokonca aj na Vianoce?

� smetiarske auto váži približne tak
ako tri dospelé slony alebo ako
šesť samíc?

� denne vyjde do ulíc 58 posádok
zberných vozidiel?

� že ročne najazdia
1 592 229 kilometrov?

� že vykonajú 4 121 139 obslúh
za rok?

11PODUJATIA

Nástenka
ŠZŠ s MŠ Žehrianska 9, Bratislava
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Každý rok o tomto čase rekapitulujeme
aktuálny ročník projektu, ktorý sa uzat-
vára 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 šta-
tistiky separovaného odpadu nás veľmi
rýchlo vyvedú z omylu, preto sa tešíme
v septembri na ďalší, už ôsmy ročník
Olománie. Na záver nám zostáva, len
zablahoželať víťazom tohto ročníka
2018/2019, ale nielen tým oficiálnym,
tabuľkovým, ale každému účastníkovi
projektu, pretože víťaz je každý kto se-
paruje!
Pod heslom „NESEPARUJ SA – SEPA-
RUJ!“ už siedmy rok naša spoločnosť
organizuje výchovno-vzdelávací projekt
Olománia, do ktorého je zapojených
viac ako 22 tisíc účastníkov zo 116 ma-
terských, základných a špeciálnych škôl.
Veľké finále, ktorého 7. ročníka (konal
sa aj nultý) sa zúčastnilo v júni 2018 na
Hlavnom námestí približne 1 500 účast-
níkov, bolo vyvrcholením celoročnej
snahy v hlavnej disciplíne projektu, sú-
ťaže v zbere plastu a papiera, ktorú
sprevádzajú každé dva mesiace škol-
ského roka podujatia ako S OLO za-
darmo do ZOO, trojdňový filmový festi-
val, festival umenia, mobilná dopravná
výchova, či mesiac exkurzií. Snahu súťa-
žiacich, ako aj pedagógov, ktorí sú ne-
odmysliteľnou súčasťou projektu, prišli
na Hlavné námestie podporiť ambasá-
dori Olománie – Majk Spirit, Lukáš Lati-
nák, Ľuboš Fellner a Adela Vinczeová.
Ambasádori pasovali netradičným spô-
sobom, vodou, medzi seba novú posilu,
filmového dokumentaristu sveta pod
hladinou vody, environmentalistu a po-
tápača, Jaroslava Blaška, ktorý sa už nie-
koľko rokov zúčastňuje podujatí a ktorý

na javisko vystúpil v odeve jemu blíz-
kom, potápačskom. Deti, okrem muziky
na bubny a odpad v podaní kapely Ryt-
mika, ekologického turné Thomasa Pus-
kailera, koncertu Majka Spirita, sa po-
bavili na predstavení ODPADla nám
hodina!, ktorého scenár napísal amba-
sádor projektu Daniel Hevier a vzniklo
v spolupráci so spoločnosťou NATUR-
PACK a.s, absolvovali mobilnú dopravnú
výchovu s Mestskou políciou, vybicyklo-
vali si cukrovú vatu, či spoznali svet zvie-
ratiek priamo v meste, ktoré boli pre
deti neskutočnou atrakciou, zatrúbili si
na smetiarskom aute Mercedes, z kto-
rého ich kamaráti smetiari nevedeli do-
stať von. Víťaznou školou projektu
v školskom roku 2017/2018 sa stala Spo-
jená škola internátna Svrčia, ktorá bola
aj víťazom v zbere plastu, čo do vyzbie-
raného množstva. Na druhom mieste
sa umiestnila MŠ Štrabáčik a tretie
miesto získala MŠ Fairyland. Medzi oce-
nenými boli aj základná škola Ostred-
ková ako TOP zberač papiera, čo do
množstva, či ZŠ Mierová a MŠ Kamé-
liová a Linzbothova. Z TOP tridsaťpäťky
tabuľky Olománie sa vylosoval víťaz
ceny o školu v prírode SŠI Svrčia. Pri pr-
vých úvahách o projekte pred rokmi
sme ani netušili, ako si projekt deti
a učitelia obľúbia. Nesmierne nás tešia
pozitívne reakcie, s ktorými sa pri plá-
novaní každého nového podujatia stre-
távame. Projekt zaraďuje laická, ako aj
odborná verejnosť medzi jedinečné
svojho druhu v odvetví odpadového
hospodárstva. Za sedem rokov deti sú-
ťažou vložili do recyklačného reťazca
skoro tisíc ton papiera a 170 ton plastu,
zúčastnili sa množstva podujatí, naučili
sa množstvo informácií, videli veľa za-
ujímavých filmov a spoznali ľudí, ktorí
sa stali ich motivátormi v ich úsilí.

Pár okamihov
z Veľkého finále 2018
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Žiakom zo Špeciálnej základnej školy
Karpatská sme splnili sen! A nielen im.
V decembri táto škola vyhrala súťaž
OLO art v kategórii špeciálnych škôl,
kde vytvorili dielo z plastu, konkrétne
z hliníkových kapsúl od kávy, úlomkov
PET fliaš a vrchnáčikov. Osobnosťou,
ktorá ich v živote motivuje a posúva
vpred je Miro Jaroš a práve on sa obja-
vil na ich obraze. Rozhodli sme sa ho
preto pozvať na náš filmový festival
a on naše pozvanie s úsmevom jeho
vlastným prijal. Vyspovedali sme ho aký
je on kamarát s triedením a dokonca aj
všetkým účastníkom improvizovane za-
spieval pieseň zo svojho repertoára,
ktorou sa žiaci niektorých škôl každé
ráno vítajú.
��� Miro, pozná Vás každé malé dieťa

a tie generácie rastú, takže už aj
teenagerom nie je Vaše meno cu-
dzie. Je nejaká Vaša pesnička
spojená s témou odpadu alebo
triedenia, či recyklácie?

Priznám sa, že zatiaľ nie. Ale jednu
tému už nosím dlhšie v hlave a keď sa
do nej pustím tak práve takáto pes-
nička vznikne. Pravdepodobne sa bude
volať Slamka.
��� Spoločenská zodpovednosť je pri

výchove a vzdelávaní detí a mlá-
deže jeden z najdôležitejších poj-
mov. Učíme deti na každom po-
dujatí, že aj malý krok každého
z nás, je dôležitý. Aké kroky v ži-
vote robíte vy, aby ste sa správali
spoločensky zodpovedne práve
v téme EKO?

Separujem odpad, recyklujem niektoré
veci. Pri objednávaní drinkov odmie-
tam slamky, v obchode dávam pred-
nosť papierovým taškám. Tovar si často
nenechám ani zabaliť a rovno si ho ulo-
žím do tašky.
��� Téma nulového odpadu je v po-

slednej dobe veľmi trendy. Sna-
žíte sa netvoriť odpad? Rozmý-
šľate v obchode pred kúpou

novej veci, či ju naozaj potrebu-
jete?

Uvedomil som si nedávno, že v skrini
mám kopec oblečenia, ktoré nepotre-
bujem. Pretriedil som ho a začal som
nosiť také, na ktoré som už dávno za-
budol, takže nemám potrebu nakupo-
vať nové veci. A oblečenie, ktoré už ne-
potrebujem, venujem niekomu inému.
Počas roka točíme veľa klipov, do kto-
rých treba obliecť deti, aj v tomto
smere oblečenie a topánky uchová-
vame v pivnici a keď je treba, tak ich
opätovne používame.
��� Recyklujete veci v domácnosti?
Ako kedy. Teda pokiaľ ide o plastové
fľaše, tak ich odkladám separátne
alebo keď sa nazbiera viac kartónového
odpadu, hádžem ho do kontajnera ur-
čeného na papier. Všetko ostatné dá-
vam dokopy. Pri nákupe tovaru do do-
mácnosti však dávam pozor na to
v akom obale je čo zabalené, snažím sa
vytvárať odpadu čo najmenej.

zavítal
na 7. ročník

Filmového festivalu

Miro Jaroš
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Koncom mája sme oslovili známu
speváčku žijúcu v Prahe s otázkou,
či by posilnila rady Olománie
a stala sa jednou z nás, ambasá-
dorkou projektu.

��� Dara, keď som bola ja vo veku tý-
chto detí, vždy sa niečo našlo, čo
sme zbierali. Bol to vlastne od-
pad zväčša zo zahraničia, ser-
vítky, obaly z čokolád, nápojové
plechovky, či známky. Adela
Vinczeová ma doplnila, že zbie-
rala igelitové tašky, „Bubák“ Lu-
boš Fellner, že rád chodil po do-
moch a bytoch a pýtal papier
a Daniel Hevier zbiera a zbieral
slová a zaujímavé knihy. Zbierali
ste niečo vy? Zostala Vám táto
záľuba a pokračujete v zbieraní
možno niečoho iného?

Keď som bola malá, zbierala som vše-
ličo. Všetko, čo sa mi dostalo pod ruky
v páre odštartovalo chvíľkovú zbera-
teľskú vášeň pre daný predmet. Ser-
vítky, plechovky, obaly od všeličoho,
ideálne niečoho zo západu. Najsúvi-
slejšie som sa venovala céčkam. Mala
som ich doma kilometre :-). A papier
som samozrejme zbierala tiež.
��� Naša generácia nepoznala pojem

triedený odpad s výnimkou
zberu papiera a skla, ktoré sa no-

silo späť do obchodu. Naučili ste
sa triediť v každodennom živote?

Myslím, že dnes je triedenie odpadu
povinnosťou každého vzdelaného
a empatického človeka. Viem, že je ešte
stále veľa ľudí, ktorí nechápu do dô-
sledku všetky súvislosti a nechcú si pri-
pustiť jak bezcitne ohrozujú našu pla-
nétu tým, keď ešte stále nepochopili že
triediť, je povinnosť.
��� Adela na jednom z našich podu-

jatí dala výzvu deckám, „Čo tak
nefrajeriť s tým, čo máš nové, ale
s tým, že máš niečo najdlhšie zo
všetkých!“ Máte niečo vy, s čím
by ste sa mohli pochváliť?

Ťažká otázka. Som sťahovavý vták, od
malička sa presúvam. Som stále v po-
hybe, takže prichádzam do styku s no-
vými miestami, vecami. To, čo mám vo
svojom živote najdlhšie, budú detské
knihy. Tie sa sťahujú všade so mnou.
��� Motto tohto projektu je: Nese-

paruj sa, separuj!“ alebo „Každý
je víťaz, kto separuje!“. Snažíme
sa o to, aby decká pocítili, že aj
ich malý ekologický krok v kaž-
dodennom živote je dôležitý.
Aká je tá Vaša ekologická stopa?

Klamala by som, keby som tvrdila že
ani my nemôžeme urobiť viac. Myslím
moju rodinu, náš dom, našu domácnosť,
zvyky. To, že triedime odpad je samo-
zrejmosť. Igelitovú tašku kupujeme len

v najkrajnejšom prípade. Požívame dre-
vené, alebo kovové slamky, neplytváme
s vodou, elektrinou, chováme sa slušne
k prírode, zvieratkám, pestujeme si ze-
leninku, bylinky. Používame bio-čistiace
prípravky, prací prášok, zubnú pastu,
šampóny, mydlo... S mojou Lolou sa
o týchto veciach často rozprávame. Keď
sme na Bali, kam pravidelne jazdíme na
dovolenku, vidíme tú plastovú tragé-
diu vždy v priamom prenose. Je to
smutné a človek cíti tú bezmocnosť
v tak tesnej blízkosti. Ale keď sa nebu-
deme zaujímať o to, čo sa deje okolo
nás a o tých druhých, nebudeme sa dosť
dobre starať o seba samého.
��� Určite cestujete veľa po svete.

Všímate si odpad, čistotu, či eko-
logické správanie v tej danej kra-
jine?

Príde mi, že takmer všade, v civilizova-
nom svete, sa ľudia k prírode chovajú
lepšie ako u nás doma. Ako keby si ne-
uvedomovali, že čas beží všade rov-
nako. A všetko má obmedzenia, limity,
pohár už preteká. Je potreba o veciach
rozprávať, osvety špeciálne v našich
končinách nie je nikdy dosť.
��� Prijali by ste ponuku stať sa am-

basádorkou projektu Olománia?
Ja verím, že už ňou tak trošku som:).
Bude mi potešením, ak budem jednou
z rady tých, ktorí na vaše snaženie zase
o niečo viac upozornia.

Dara Rolins
nová posila projektu?
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Thomas Puskailer
novým
ambasádorom
projektu
V decembri na podujatí OLO art Lukáš Latinák
pokrstil nového ambasádora projektu Thomasa
Puskailera. Thomas je známym ekológom, ktorý
nielen koná v súlade s prírodou, ale aj sa snaží
motivovať deti k ekologickému mysleniu.

��� Pozná Ťa každé malé dieťa na Slovensku. Je
nejaká tvoja pesnička spojená s témou od-
padu alebo triedenia, či recyklácie?

Pesničky spojené s témou odpadu alebo triedenia, či
recyklácie mám rôzne v mojom projekte Eco Tour, na-
príklad známu pesničku „Despacito” sme pretextovali
na „Ne-splách-nito“. Pesnička je o tom, že toaleta nie
je odpadový kôš, alebo známu pesničku „Havana”
sme pretextovali ako „Tak Choď So Smeťami” a spie-
vame v nej o tom, aby sa odpad triedil a vyhodil do
správneho kontajnera.
��� Spoločenská zodpovednosť je pri výchove

a vzdelávaní detí a mládeže jeden z najdôle-
žitejších pojmov. Učíme deti na každom po-
dujatí, že aj malý krok každého z nás, je dôle-
žitý. Aké konkrétne kroky v živote robíš ty,
aby si sa správal spoločensky zodpovedne
práve v téme EKO?

Ja žijem a snažím sa každý deň žiť EKO-logicky tak, že
doma triedim odpad, všetky žiarovky doma sú še-
triace žiarovky, vypnem svetlo, keď nie som v izbe (še-
trím takto elektrinu), neplytvám s vodou, mám doma
nábytok, čo som sám urobil z paliet alebo starého
dreva (upcyklácia), staré šaty nevyhadzujem, ale da-
rujem druhým, jazdíme na ekologickom hybridnom
aute. Keď chodím na prechádzku s rodinou a psíkmi
a vidím nejaký odpad v lese, tak ho zodvihnem a vy-
hodím ho do správneho kontajnera.
��� Téma nulového odpadu je v poslednej dobe

veľmi trendy. Snažíš sa netvoriť odpad? Roz-
mýšľaš v obchode pred kúpou novej veci, či ju
naozaj potrebuješ?

Snažím sa netvoriť odpad tak, že zoberieme si svoje ta-
šky, keď ideme na nákup. Nebalíme zbytočne ovocie
alebo zeleninu do plastových tašiek. Kupujeme vždy
väčšie balenie. A vždy porozmýšľame, že čo naozaj
potrebujeme, aby sme zbytočne nerobili odpad doma.
��� Si scestovaný až-až...čo ťa zaujalo v iných kra-

jinách, kde si žil v oblasti Odpadového hos-
podárstva?

Žil som, veľa cestoval a v niektorých krajinách je to lep-
šie a v niektorých krajinách je to horšie z hľadiska od-
padu. Napríklad bol som na Srí Lanke a tam dokonca
odpad pália vedľa cesty alebo pred domom, čo je za-
kázané a veľmi ne-eko-logické. A to ma veľmi osobne
šokovalo. Alebo napríklad vo Švajčiarsku, kde sú veľmi
ďaleko v oblasti odpadového hospodárstva a separá-
cie odpadu, som dostal pokutu (veľmi dávno), keď
som hodil papier tam, kde patril plast. A pán policajt,
čo riešil odpad našiel moju adresu v sáčku a mi zaklo-
pal na dvere a mi dal 70 euro pokutu. A odvtedy si
veľmi dávam pozor na to, kde dávam odpad.
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��� Na jednom našom podujatí si po-
vedala, citujem: „Čo tak nefraje-
riť s tým, čo máš nové, ale s tým,
že máš niečo najdlhšie zo všet-
kých!“ „Frajeriš?“ A s čím?

Napríklad s kabátom, ktorým nosím
šesť sezón a iný nemám. Dávam si ho
do čistiarne a opravy odevov. Topánky,
ktoré nosím desať rokov, dávam si ich
podbíjať a opravovať. Mobil, ktorý si
nevymením, ani keď mi paušál dovoľuje
nový model. Hocičo sa dá opraviť, ob-
noviť, požičať, prípadne sa dá žiť bez
toho a nepotrebuje náhradu.
��� Ambasádorkou projektu si už se-

dem rokov. Ovplyvnil ťa nejako
projekt?

Vždy sa tam stretnem so zaujímavými
ľuďmi, ktorí rozširujú aj moje horizonty,
stretko s deckami mi dáva nádej, že sa
s tým odpadom cez ne ešte niečo zme-
niť dá, vždy je to pre mňa pozitívny zá-
žitok.
��� Decká ťa obdivujú a vzhliadajú

k tebe s rešpektom a uznaním
a to doslova, celá sála niekedy
stíchne. Ako ty vnímaš dnešné
decká na podujatí? Zachránia
tento svet alebo ho svojim kon-
zumom zničia?

Neviem, či stíchnu úplne, ani neviem, či
hltajú každé slovo. Ešte im asi nedo-
chádza, čo sa deje a aké to môže mať
následky. Nedá sa im to vyčítať. Pro-
blém sú skôr rodičia, ktorým to nedo-
chádza a tým pádom vychovávajú
decká nesprávnym príkladom. Ťažko im
bude potom niekto niečo dohovárať
raz za čas na podujatí. Ale zdôrazňu-
jem, že to nie je všeplatný problém.
A či nás zachránia? Asi by sme nemali
na deti ukladať túto veľkú zodpoved-
nosť, človek je aj tak vždy zodpovedný
len sám za seba a tou úprimnou zod-

povednosťou sa automaticky stáva aj
najfunkčnejšou inšpiráciou pre ostat-
ných.
��� Vnímaš odpad na svojich ces-

tách-necestách? Na dovolenke?
Vnímam ho hlavne mimo Európy. Ázia
je jeden kontinuálny pouličný neporia-
dok. Opäť nie asi úplne všade. Obdivu-
jem napríklad Buthán, ktorý je mimo-
riadne úctivý k vlastnej prírode
a dokonca absorbuje viac CO2 než tvorí.
Asi ako jediná krajina na svete. No vo
väčšine krajín je odpad vyslovene do
očí bijúci problém. U nás sme však skôr
pokrytci, pretože náš odpad sa síce ne-
váľa po uliciach, ale máme až na hanbu
veľa skládok, na ešte väčšiu hanbu ile-
gálne skládky.
��� Spomínam si na jednu poviedku

od Čechova, kde otec synovi pri
večeri vysvetľoval koľko to jedlo
stojí. Niekedy sa prichytím pri
tom istom syndróme, po prečí-
taní štatistík odpadu jedla, 178
kg/hlava na Slovensku. Upozor-
ňuješ v okolí ľudí, mentoruješ,
ak sa nesprávajú spoločen-
sky zodpovedne, či ekologicky
správne?

Nementorujem. Keď sa niekto pýta, od-
poviem, keď mi niekto na cestu núka
vodu v plastovej fľaši, odmietnem aj
s vysvetlením. Ale nie hrubo. Vecne.
Možno si to uvedomí. Ak možno trochu
„poučujem”, tak cez mojich hostí v re-
lácii Trochu inak, s ktorými sa rozprá-
vam o mnohých ekologických témach.
Napríklad z ostatného rozhovoru vy-
plynulo, aj vzhľadom na to naše sklád-
kovanie, že by sme sa nemali báť mo-
derných a šetrných spaľovní odpadu.
��� Čo robíš pre túto planétu ty?
Cestujem vlakom, chodím pešo, alebo
MHD vždy keď sa dá. Nosím si vlastné
nákupné tašky aj vrecká, nosím si skle-
nenú fľašu s vodou. Triedim odpad. Po-
užívam ekologické čistiace a pracie pro-
striedky. Zbieram dažďovú vodu na

polievanie terasy. Nenakupujem zby-
točnosti. Nechodím tým pádom veľmi
trendovo oblečená, nosím na miesto
výberu kabeliek roky jeden ruksak, ale
aspoň netvorím odpad. Každá vec sa
mi v ruke mení na otázku - Čo s tým?
Raz sa toho budem chcieť nejako zba-
viť. A bude sa to dať ekologicky? Preto
si často radšej ani niečo nekúpim. Inak
zajtra letím na dovolenku a zistila som,
že ten let na jednu osobu spôsobí toľko
emisií ako moje auto ročne. Takže asi aj
toto nákladné dovolenkovanie obme-
dzíme. Aby sme si aspoň trochu umlčali
svedomie, zaplatíme na stránke „my-
climate“ uhlíkovú daň, z ktorej sa fi-
nancujú projekty, ktoré pomáhajú emi-
sie znižovať :-)

��� Spoločenská zodpovednosť je pri
výchove a vzdelávaní detí a mlá-
deže jeden z najdôležitejších po-
jmov. Učíme deti na každom po-
dujatí, že aj malý krok každého
z nás, je dôležitý. Aké konkrétne
kroky v živote robíš ty, aby si sa
správal spoločensky zodpovedne
práve v téme EKO?

Koľko každý z nás denne použije zo
zdrojov zeme? Záleží nám na tom? Člo-
vek sa preto musí stále učiť, vzdelávať
sa a hľadať súvislosti. Nesmie mu byť ľa-
hostajný dopad jeho existencie na našu
Zem. Koľko zdrojov je obnoviteľných

Pavol Barabáš

Adela Vinczeová
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a koľko už nie... Ak si to naozaj uvedo-
míme, aj naše správanie sa zmení. Ne-
budeme kupovať veci, ktoré nielen ško-
dia prostrediu, ale devastujú našu
planétu už pri získavaní materiálu na
ich výrobu.
��� Téma nulového odpadu je v po-

slednej dobe veľmi trendy. Sna-
žíš sa netvoriť odpad? Rozmýš-
ľaš v obchode pred kúpou novej
veci, či ju naozaj potrebuješ?

Človek si možno uvedomí, koľko od-
padu vyprodukuje, keby ho mal so se-
bou stále nosiť na chrbte. Hneď by si
rozmyslel, čo kúpi a čo nie, prípadne
v akej forme, v akom obale. Hneď by
inak rozmýšľal nad tým, koľko odpadu
vytvorí. Myslím, že by sa stalo veľmi
rýchlo trendy žiť skromnejšie.
��� Navštívil si časti sveta, kde sa

smrteľníci ťažko dostanú. Ako sa
domorodé národy vyrovnávajú
s odpadom, ktorý nepoznajú?

Neznámy odpad robí problémy aj nám.
Nevieme, čo s ním. Prešiel som mnoho
prírodných národov a videl som de-
dinky, ktoré žili až romanticky, nád-
herne čisto, v symbióze s prírodou. Ale
videl som aj miesta, kde dorazila civili-
zácia, obchody s lákavo zabaleným to-
varom a z raja sa stalo zrazu smetisko.
Čo s tým? To je akútna otázka aj mo-
dernej civilizácie.
��� Ktorá krajina ťa očarila a čím?
S odstupom času majú pre mňa stále
väčšiu hodnotu cesty a dokumenty,
v ktorých sme zachytili prírodných ľudí
v ich prirodzených podmienkach. Spo-
meniem filmy Pururambo, Omo – cesta
do praveku, či Pygmejovia – deti
džungle. Boli to náročné cesty do doby
kamennej, kde sme zachytili ľudí tak,
ako sa žilo pred niekoľkými tisícročiami.
Pre mňa to bolo také cestovanie v čase,
ktoré sa už bohužiaľ nebude dať zopa-
kovať.
��� Ktoré tvoje filmy sú ti srdcu naj-

bližšie a prečo?
Sú to filmy, kde sa mi podarilo zachytiť
prírodné kmene, ku ktorým sa ešte ne-
dostal vplyv modernej civilizácie.
Mnoho z týchto filmov už ostane len
spomienkou na to, ako kedysi človek žil
na Zemi. Prešlo pár desaťročí a mnohé
z nich už v takej čistej forme neexistujú.
Sú pre mňa nostalgickou spomienkou
a akýmsi cestovaním v čase. Je to niečo,
čo sa už na túto planétu nevráti. Preto
tieto filmy majú pre mňa najväčšiu
cenu.
��� Tvoje cesty na filmových zábe-

roch občas pôsobia dosť nebez-
pečne. Bál si sa niekedy, že sa do-
mov už nevrátiš?

Človek má obavy z prvého kroku, ktorý
ho vedie do neznáma. Ale keď urobí
prvý krok za svojim cieľom, aj to ne-
známo prestáva byť neznámom. Otvá-
rajú sa nové cesty, spoznávate nových
ľudí, kultúru. A svet sa zrazu zdá byť
bližší, priateľskejší. V každej krajine ľu-
dia vycítia, či prichádzate k nim s úctou

k ich kultúre a zvykom. A aj tie návraty
domov sú krajšie.
��� Čoho sa v živote bojíš?
Nepovedal by som, že sa niečoho bo-
jím. Len mám obavy, aby o našom
osude nerozhodovali pomätení ľudia.
A aby sme v tejto technologickej dobe
nezabúdali na svoj vlastný kmeň.

��� Ambasádorom projektu si už se-
dem rokov. Ovplyvnil ťa nejako
projekt?

Áno projekt ma ovplyvnil a veľmi a vô-
bec som to nečakal. Prehovorila si ma
a ja som išiel a ani som nevedel prečo.
No potom som, pred tými stovkami detí
a oni sa nehanbia pýtať, sú bystré
a múdre. Naozaj ma opakovane pre-
kvapili ako sa neboja niečo povedať
a často aj dobre. Neuznávam názor, že
lepšie Slovensko za nás niekto spraví.
Politici by nemali byť prekážkou a aj
v tomto smere som pozitívny a Slo-
vensko bude mať stále lepších a lepších
politikov.
��� Decká ťa radi počúvajú na našom

filmovom festivale. Sála stíchne
a všetci sa ocitnú na nejakom pre
nich neznámom kontinente, kra-
jine – nekrajine...Ako ty vnímaš
dnešné decká na podujatí?

Zachránia tento svet alebo ho svojim
konzumom zničia? Už som odpovedal
vyššie naozaj úprimne sú fantastické.
Pri týchto deťoch akoby neplatilo, že
dnešné decká sú zavesené iba na Insta-
grame a nič ich nezaujíma. Pripadá mi,
že decká, čo sa zaujímajú o separovanie
sa zaujímajú aj o svet okolo seba. Toto
je najdôležitejšie aby pochopili, že sme
to my všetci, ktorí si vieme svoje okolie
pokaziť, ale aj skrášliť. Táto planéta

bude dlho pekná a ešte krajšia. Niet
dôvodu na paniku. Najväčšie mocnosti
sveta (okrem Trumpovho USA) sa roz-
hodli planétu chrániť a ja verím, že sa
čoskoro pridajú všetci. Tento rok som
bol na Južnom Póle, ale prešiel som
veľkú časť Antarktídy, desaťkrát sme
pristáli na ľade a je to nádherný, pre-

nádherný kontinent, absolútne čistý.
Páčila sa mi Angola aj Mozambik, nád-
herné sú Malawi aj Seychely. Práve Sey-
chely majú zo všetkých krajín sveta naj-
väčšiu časť svojej krajiny pod ochranou,
vyše 50%. Pre ich image je to vynika-
júce, sú drahé a dokážu predať. Čo? To,
že majú nádhernú prírodu. Robia to
presne ako Botswana. Sú to šikovné
krajiny. Verme, že Slovensko sa k tým ši-
kovnejším taktiež zaradí.
��� Práve vyhlasujeme Veľkú letnú

súťaž, ktorá bude vyhodnotená
na 8. ročníku Filmového festi-
valu. Deti budú mať za úlohu
zachytiť fotkami a prípadne vi-
deom odpad, recykláciu, separá-
ciu, či situáciu s odpadom na do-
volenke v rôznych kútoch sveta
alebo aj u nás na Slovenku. Ak by
si dostal takúto úlohu a mal by si
vybrať pár krajín, čo by si si vy-
bral a prečo?

No lepšie Slovensko si naozaj musíme
urobiť sami. Slovensko bez nasprejova-
ných telefónnych búdiek a domových
brán. Parky, kde si rád sadneš a nebojíš
sa že dostaneš hepatitídu. Ak sme v nie-
čom lepší než väčšina iných krajín, je to
príroda. My by sme sa mali prírode ve-
novať tak ako Nóri, či Novozélanďania.
Mali by sme si ju čičíkať ako v Bots-
wane. Udržiavať krajinu v pôvodnom
stave, čistú, nedotknutú s luxusnými
ubytovacími kapacitami, s citom vsade-
nými do prírody. Aj predtým, ako sme
vstúpili do projektu, sme vo firme se-

Ľuboš Fellner
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parovali odpad. Aj predtým sme všetko,
čo sme si na svojich cestách doniesli aj
odniesli (vrátane fekálií pri výstupe na
Roraimu vo Venezuele a to už pred 15
rokmi). No myslím, že sa ešte viac po-
zerám na ekológiu, ešte viac podporu-
jem ekologické projekty. V BUBO
o ekológii viac hovoríme, práve teraz
zbierame kartónový papier do zberu.
��� Čo robíš pre túto planétu ty?
Spoznávam planétu a propagujem jej
krásy. Včera skončil Ramadán a tento
rok som ho držal (schudol som 10 kg)
a práve som poslal tisíc Euro na Srí
Lanku kresťanským komunitám. To
bolo včera. Skoro každý týždeň niečo
urobím pre niekoho druhého. No dôle-
žité je, aby človek robil to čo má, ja
mám firmu a chcem aby fungovala per-
fektne, aby bola vzorom pre iných. Nie
„keci“, ale činy sú dôležité a BUBO je
stále väčšia a väčšia firma, vyrástli sme,
80% za posledné 3 roky a preto je naša
zodpovednosť ešte väčšia. Dnes ráno
som mal prednášku pred všetkými mo-
jimi pracovníkmi. Hovorím im, že musia
vziať život do svojich rúk. Sami musia
veci urobiť, nikto iný za nich ich život
nebude žiť. Mám problém, že politici
a rodičia im hovoria presný opak. V rá-
diách počúvam, štvrtok je malý piatok,
tešíme sa že je víkend, hurááá. Ja ho-
vorím presný opak. Našou povinnosťou
je viac robiť, sme tu pre našich klientov
a oni si zaslúžia lepší servis a ten im
dáme ak budeme tvrdšie pracovať. Čím
viac bude takých firiem ako BUBO, tým
na tom bude Slovensko lepšie. Ja sa
snažím o šťastie svojich pracovníkov,
vzdelávam ich, zlepšujem. Vysvetľujem,
že robiť dobré veci pomôže koniec kon-
cov im samým, že budú so sebou spo-
kojnejší. Možno toto nie je dosť :-)
Nikdy nie je dosť. No treba si budovať
dobrú karmu. Niekde sa to všetko vráti.
Prajem vášmu projektu dlhý život! Je
super, čo robíte. Výsledok bude u vás
často o 10 či 20 rokov, no o to je dôle-
žitejší.

„Separujem všetko, čo treba. Hlavne
teda dobrých pozitívnych ľudí od pesi-

mistov 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 fast-foo-
dových blafov atď. To prvé vyhľadávam,
tomu druhému sa vyhýbam.“

„Myslím si, že témy životného prostre-
dia 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 ho-
diť ho do koša alebo stlačiť plastovú
fľašu a dať ju do žltého kontajneru.
Možno niekedy stačí venovať tomu od-
padu, ktorý nám poslúžil ešte 30 se-
kúnd a nehodiť ho len tak hocikde, ale
nájsť mu správne miesto.“

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

„Všetkých ľudí sa zmeniť nedá, ale mu-
síme byť príkladom pre tých, ktorí ne-
dostali úctu k našej Zemi vo výchove.“

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

„Chceme motivovať čo najviac detí
k tomu, čo inde je samozrejmé.“

Peter a Pavol
Hochschornerovci

Adam Ďurica

Misha

Zuzka Smatanová

Jaroslav BlaškoMajk Spirit
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„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:)“

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

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

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

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

„Keď ochrániš život, život ochráni
teba.“

„Netreba sa podceňovať, ale naopak,
to čo robíme robiť vždy najlepšie ako
vieme, so srdcom a výsledok sa už do-
staví“

„Stretol som sa s množstvom senzač-
ných detí, ktoré sa zaujímajú a robia
veľa pre životné prostredie.“

Petra Polnišová

Alan Lesyk

Monika Babčanová

Daniel Hevier

Vlado Voštinár

Zdeno Cíger

Ivan Bella

Lukáš Latinák



Občasník pre priaznivcov triedenia odpadu. Vydal: OLO a.s. Pripravila: Karin Zvalová Fotografie: Patrik Mauric, Andrea Pešková Ilustrácie: Alan Lesyk

Ďakujeme partnerom za dlhoročnú spoluprácu a pomoc.„ “

��� Peter, keď si človek prečíta, čomu
sa APOH venuje, znie to veľmi
múdro, ale človek, ktorý je ne-
zainteresovaný tomu vôbec ne-
rozumie. Vieš to nejako takpove-
diac po lopate vysvetliť?

APOH – Asociácia pod-
nikateľov v odpadovom
hospodárstve zosku-
puje firmy, ktoré pod-
nikajú v odpadovom
hospodárstve. Často
majú spoločné zá-
ujmy/problémy, ktoré
hlavne vyplývajú z legi-

slatívy. Preto základným účelom APOH
je zúčastňovanie sa tvorby zákonov
z oblasti odpadového hospodárstva
a lobing za ich dodržiavanie. V nepo-
slednom rade ide osvetu, ktorú APOH
podporuje cez podporu podujatí akým
je napríklad Olománia.
��� Čo konkrétne pre krajšie Slo-

vensko robíš ty?
Snažím sa maximálne triediť odpad
a učím to aj okolie, ktoré je okolo mňa.
Okrem toho sa zúčastňujem predná-
šok, environmentálneho vzdelávania
a snažím sa šíriť osvetu v oblasti
ochrany prírody a nakladania s od-
padmi aj v rámci širšej verejnosti.
��� Do projektu si zapojený už viac

ako sedem rokov, priniesol tebe
nejaké nové poznatky?

Minimálne jeden poznatok – že toto
podujatie je jedno z najlepších v rámci

SR a je potrebné, aby takýchto podujatí
bolo viac na Slovensku.

www.apoh.sk

RNDr. Peter Krasnec,
PhD., MBA

Financovanie triedeného zberu je dnes
v plnej miere zabezpečované tzv. vý-
robcami, t. j. všetkými subjektmi, ktoré
sú povinné uhrádzať tzv. recyklačné po-
platky v súlade s princípom tzv. rozší-
renej zodpovednosti výrobcov. Inak po-
vedané triedený zber komunálnych
odpadov je dnes pre občana bezplatný.
Okrem vyššie uvedeného sú OZV zo zá-
kona povinné uskutočňovať aj vzdelá-
vacie aktivity smerujúce k podpore trie-
denia komunálnych odpadov.

��� Michal, keď si človek prečíta,
čomu sa spoločnosť NATUR-PACK
venuje, znie to veľmi múdro, ale
človek, ktorý je nezaintereso-
vaný tomu vôbec nerozumie.
Vieš to nejako takpovediac po lo-
pate vysvetliť?

NATUR-PACK je organizáciou zodpo-
vednosti výrobcov. Znie to trochu krko-
lomne, ale v jednoduchosti to možno
vysvetliť nasledovne: staráme sa o to,
aby v našich partnerských obciach
a mestách vrátane Bratislavy fungoval
triedený zber a recyklácia triedeného
odpadu. Na Slovensku je totiž od roku
2016 triedený zber odpadov bezplatný
a v plnej miere ho hradia spoločnosti,
ktoré produkujú výrobky, ktoré skôr
alebo neskôr skončia v podobe odpadu.
��� Čo konkrétne pre krajšie Slo-

vensko robíš ty?
V prvom rade nakupujem iba to čo ne-
vyhnutne potrebujem, snažím sa teda
predchádzať vzniku odpadov. Keď už ne-
jaký odpad vytvorím dbám na to, aby
som s ním nakladal zodpovedne a čo sa
dá vytriediť triedim. Svoje osobné po-
stoje k problematike odpadov a ochrany
životného prostredia sa snažím pretaviť

aj v práci riaditeľa NATUR-PACKu, kde
prispievam k schvaľovaniu kvalitných pro-
jektov a vzdelávacích aktivít. Máme za se-
bou už veľa skvelých projektov, ktoré po-
máhajú zvýšiť citlivosť ľudí k ochrane
prírody, vedú ich k predchádzaniu vzniku
odpadov a k ich triedeniu. Jedným z ta-
kých projektov je aj Olománia.
��� Do projektu ste zapojený už viac

ako sedem, priniesol tebe nejaké
nové poznatky?

Olománia je projekt, ktorý sa neustále
vyvíja a my v NATUR-PACKu sa snažíme
byť jeho aktívnym partnerom, vystupu-
jeme s vlastnými prednáškami, prepá-
jame OLOmániu s ostatnými našimi vzde-
lávacími aktivitami a každý rok nás
niečím obohatí. Po tých rokoch spolu-
práce na vzdelávaní v meste Bratislava,
som presvedčený, že kvalitná ekovýchova
je základom pre veľké zmeny, ktoré po-
trebujeme dosiahnuť práve v oblasti
ochrany životného prostredia a odpadov.

www.naturpack.sk

RNDr. Michal Sebíň
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