Občasník pre priaznivcov triedenia odpadu
Druhý ročník Olompiády je výnimočný po viacerých stránkach a jedna z nich je, že ideme po tretí krát do Finále. Prečo tretie? Na samom počiatku sme nevedeli ako osloví tento výchovno-vzdelávací projekt účastníkov, preto sme si dali také malé rozbehové kolo s číslom nula. Nasadenie detí, žiakov, rodičov a predovšetkým pedagógov nás milo prekvapilo a zároveň presvedčilo, že osveta v tomto
odvetví má naozaj zmysel. V priebehu tohto ročníka sa počet zapojených škôl zvýšil z päťdesiatosem na rovnú stovku s celkovým počtom účastníkov 17500. Ste zvedaví, koľko ton papiera a plastov sa od začiatku Olompiády vyzbieralo? PAPIER 215 221,69 kg (215 ton)
a PLASTU 36 542,42 kg (36,5 tony), 12. 3. 2012 – 15. 5. 2014. Je dôležité pripomenúť neuveriteľný záujem o podujatia, ktoré počas každého ročníka organizujeme. „Vybookované“ sú skôr ako miesta na koncerty slávnych rockových hviezd. Na posledné olompijské podujatie stačilo len 12 minút a prihlasovanie sa uzatvorilo. Filmový festival, exkurzie, umenie z odpadu, či športové podujatia, využívame
všetky marketingové nástroje na oslovenie detí s cieľom naučiť ich zodpovedne sa správať a triediť, pretože víťaz je každý, kto separuje.

Dni otvorených dverí
v OLO Spaľovni
Naša spoločnosť aktívne využíva jeden z najefektívnejších nástrojov vzdelávania a osvety,
exkurzie, ktorých sa ročne zúčastní približne
450 návštevníkov. V rámci Olompiády, výchovno-vzdelávacieho projektu OLO, navštívilo päť základných škôl spaľovňu a dotrieďovacie linky papiera a plastu vo Vlčom
Hrdle. Deti boli očarované oceľovým mestom, kde všetko riadia obrovské železné drapáky hádžuce do kotla všetko, čo im príde
pod „ruku“. Prešli viac ako stovku schodov,
kráčali v 30 metrovej výške kotla, videli
ručné triedenie plastu a papiera, ale aj
škvaru, produkt spaľovania, z ktorej sa separuje sklo, železné a neželezné kovy. Dozvedeli sa, že ročne bratislavská spaľovňa
termicky zneškodní 110 tisíc ton komunálneho odpadu, ktorý už nie je možné inak zužitkovať ale aj, že moderná technológia spaľovne umožňuje z tepla, ktoré vzniká pri
spaľovaní odpadu, vyrobiť elektrinu. Tento
rok sme pridali jednu exkurziu k minuloročným štyrom, ale aj tak sme nestačili pokryť veľký záujem o tento druh výučby.

Mobilná dopravná výchova
Sedem základných škôl, sedem materských škôl, 1225 detí.

Plastové kokpity
stíhačiek
Druhá séria exkurzií pod názvom OLOMPIÁDA – „Príbeh plastovej fľaše“ sa uskutočnila v spolupráci so spoločnosťou General Plastic, a.s., jediným podnikom
zaoberajúcim sa recykláciou a výrobou PET ﬂiaš a fólií na Slovensku. Zaujímavý odborný výklad si vypočulo 500 detí,
ktoré oslovili informácie o plastových kokpitoch stíhačiek, o rozložiteľnosti skla v prírode, o výrobe ﬂisových vetroviek z PET
ﬂiaš, či o trinásťročnej histórii recyklácie
plastov na Slovensku. Peter Krasnec, riaditeľ spoločnosti, spomenul, že ročne sa
na slovenskom trhu umiestni asi 90 tisíc
ton plastov, z čoho asi 35 tisíc ton tvoria
PET fľaše z ktorých sa recykluje približne
len 15 tisíc ton. Prečo exkurzie? „Vychovávame si svojich budúcich zákazníkov.
Od mala im treba vštepovať, aby triedili,
aby vnímali, že aj nimi vyprodukovaný odpad neslúži len na zbavenie sa ho, ale že
takýto odpad má aj svoju pridanú hodnotu.
Ak vychováme malých, potom máme
šancu, že ich prostredníctvom ovplyvníme
aj tých veľkých“, hovorí Peter Krasnec.
Nedalo nám obísť bez povšimnutia drevený unikát v blízkosti závodu a preto sme
sa rozhodli deťom sprostredkovať exkurzie hneď dve. Národná kultúrna pamiatka,
plávajúci vodný mlyn v Kolárove deti oslovila. Ocenili jedinečnú technickú pamiatku
svojho druhu na Slovensku, zakotvenú
v prírodnom areáli na mŕtvom ramene Dunaja. K mlynu ich doviedol drevený most
dlhý 86 metrov, ktorý je považovaný za
najdlhší most s drevenou konštrukciou
v Európe. V lodnom mlyne si pozreli expozíciu Múzea vodného mlynárstva.
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Aj my máme Filmový Festival – OFF
vysokými po lakeť, Pygmejoch, a doplnil
o svoje zážitky úžasný ﬁlm režiséra Pavla
Barabáša „Deti džungle“. Informoval obecenstvo v sále o splnení úlohy, vztýčení
olompijskej vlajky na severnom póle a podelil sa o svoje zážitky z týždňovej práce
smetiara.
Najväčší úspech mal dokumentárny ﬁlm
o recyklácii mobilných telefónoch, deti si
uvedomili, že každé z nich má kúsok pokladu vo vrecku. Doplnený bol výstavou
modelov telefónov starých viac ako 20 rokov. Dobrovoľnou vstupenkou na podujatie
bol nefunkčný mobilný telefón, vyzbieralo
sa ich celkom 430 a ocenení boli traja účastníci, ktorí si domov odniesli celkom novú
„dotykovku“. Recyklácia nápojových ple-

Benátky, Cannes, Karlove Vary,
či Berlín. Všetky tieto mestá majú
jedno spoločné, raz do roka žijú
svetom imaginárnym,
vytvoreným pod mäkkým svetlom
reflektorov, kde všetci sú krásni
a úspešní a kráčajú po červenom
koberci. Raz do roka sa tam koná
Filmový festival.
OFF znamená v skratke Olompijský Filmový Festival a jeho druhého ročníka sa zúčastnilo 1227 účastníkov z 22 základných,
materských a špeciálnych škôl. O čom boli
tieto tri dni? Predovšetkým o ľuďoch, o ich
vzťahu k prírode, ale i k sebe samým, o odpade a následne o recyklácií, o zamyslení
sa nad tým, čo v živote naozaj potrebujeme.
Deti robia malé hlúposti nad ktorými sa
usmejeme, opravíme a ukážeme im správny
mový festival organizuje spoločnosť OLO
a.s. v spolupráci s Medzinárodným Filmovým Festivalom - Ekotopﬁlm. Festival bol
otvorený netradične, symbolickým zasadením troch stromov, na podporu myšlienky
jedného malého chlapca, Félixa, ktorý si zaumienil, že zasadí na milión stromov. Program smetiarskeho festivalu bol zostavený
z troch samostatných tematických dní, OBJAV V SEBE ČLOVEKA, KDE KONČÍ
NEKONEČNÝ PRÍBEH, PRETOŽE ŽIJEM DLHŠIE AKO TY!
smer. Dospelí však robia chyby, ktorých dôsledky sa mnohokrát nedajú zvrátiť a ovplyvňujú život nás všetkých, preto organizujeme
OFF. Cez úžasné enviro dokumentárne
ﬁlmy, fotograﬁe a interaktívne besedy so zaujímavými ľuďmi deti objavili ešte neobjavené pohľady na svet. Hovorí sa, že koľko
jazykov vieš, toľkokrát si človekom ale platí
aj iné príslovie, „Odpad náš každodenný
a smeti okolo nás sú vizitkou ľudí žijúcich
v krajine“.
OFF je „IN“ a otvoril nové obzory deťom,
ktoré každý deň menia svet. Olompíjsky ﬁl-

Naše pozvanie prijali Peter Lím, generálny
riaditeľ Ekotopﬁlmu, herec a humorista
v jednej osobe, Lukáš Latinák, ktorý doslova nadchol deti históriou skla a doplnil
prednášku Michala Sebíňa z Natur-Packu
o jeho recyklácii, cestovateľ Ľuboš Fellner
rozprával o pár dňoch strávených s ľuďmi
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choviek a záchrana potravín bola témou pre
Ľubomíra Augustína zo spoločnosti Reclay
Slovensko, Adelu Banášovu členku Olompijského výboru a doktora cez správnu životosprávu Igora Bukovského. Festival sme
ukončili rozprávaním o spoločenskej zodpovednosti každého z nás s herečkou Petrou
Polnišovou, ktorá pred deťmi za búrlivého
potlesku s radosťou prijala členstvo v Olompijskom výbore. O recyklácií plastov deťom
porozprával Peter Krasnec, prezidentom asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, ktorý každoročne organizuje, aj pre
našich členov, exkurzie do jediného závodu
na recykláciu PET ﬂiaš na Slovensku.
Deti boli úžasným publikom, ktoré sa aktívne zapájalo do vážnych tém o problémoch,
ktoré trápia našu zem. Ďakujeme pedagógom za ich podporu a účasť, na tomto už tradičnom podujatí, ktorú potvrdili za necelé
dva dni. Netradičné formy vzdelávania
možno pomôžu deťom odniesť si aspoň jednu
myšlienku, ktorú posunú ďalej. Ak áno, potom festival splnil svoju domácu úlohu.
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Dajme veciam druhú šancu,
vdýchnime im nový život!
otvorili Daniel Hevier odetý v čarovnom recyklovanom plášti z divadelnej hry „Blake
is Black“, Ján Uličiansky, moderátorka
Adela Banášová, nová členka Olompijského
výboru a Roman Achimský, generálny riaditeľ OLO a.s. Kongresová sála žila tri dni
knihami a ilustráciami vydavateľstva TRIO
Publishing, ktoré vydáva netradičnú kolekciu kníh „Čítame s porozumením“. Smetiarske podujatie umožnilo deťom na malú
chvíľu stať sa ozajstnými dizajnérmi. Deti
maľovali kocúrov, nosorožcov, či psíkov s ilustrátormi svojich obľúbených knižiek. O tom,
že aj z vyhodených plastových ﬂiaš môže
vzniknúť umenie, ich presvedčil Juraj Výboh v doprovode Adely Banášovej. Spoločne
s deťmi vdychovali nový život netradičným
svietidlám vytvorených z PET ﬂiaš, ktoré
boli pôvodne určené na recykláciu. Šiesti
trpaslíci so siedmym, Jánom Uličianskym,
rozprávali so šéfom smetiarov o povolaní,
ktoré láka snáď každého škôlkara. Na záver
podujatia sa všetci naučili tlieskať rečou hluchonemých detí, ktoré tiež patria do veľkej
Olompijskej rodiny. Vstupenkou na trojdňové podujatie bolo tričko, z ktorého deti
vyrástli a ktoré pomôže deťom zo sociálne
slabších rodín zo západoslovenského kraja
a deťom z detského domova v Hrnčiarskej
Vsi. Deti vyzbierali neuveriteľných sedem-

Londýn, Haifa, či malé mestečko
Kaunas v Litve, každý rok ich
môžete nájsť v inom meste, hrdo
týčiace sa k oblohe, vianočné
„eko-stromčeky“ sa stávajú hitom.
Ten z Litvy bol vyrobený zo 40 tisíc recyklovaných plastových ﬂiaš a káblových zväzkov. Jolanta Šmidtiené navrhla slávnostný
a zároveň šetrný variant k životnému prostrediu, ktorý nikto neprehliadol. V Londýne na stavbu stromčeka použili 900 recyklovaných PET ﬂiaš a celý zelený zázrak
osvetľovala 50-metrová reťaz LED svetiel.
Strom mal ľudí motivovať k poctivejšiemu
recyklovaniu PET ﬂiaš a tú istú myšlienku
mal aj ten izraelský z 5480 kusov.
Pre „našich Olompionikov“, nebol žiadnym
prekvapením recyklovaný vianočný stromček s netradičnými vianočnými ozdobami,
ktoré všetky boli vyrobené z materiálov,
ktoré už čo to zažili. Vianočný OLOart,
ktorý sa konal druhý adventný týždeň bol
proste „trendy“. Deti spovedali slávnych detských spisovateľov v obývačke pod netradičným vianočným stromčekom, kde všetko
vzniklo kreatívnou recykláciou. Stromček
bol vyrobený zo starých vyradených doštičiek, miesto vianočných gulí viseli na vetvičkách konzervy, CD-čka, kľúče, či rôzne
železné kolieska rôzne upravené tak, aby
vzbudili detskú fantáziu a navodili atmosféru Vianoc.
Myšlienka podujatia OLOart, "Dajme veciam druhú šancu, vdýchnime im nový ži-

vot!" oslovila 1300 detí a učiteľov z bratislavských základných, materských a špeciálnych škôl, ktorí sú zapojení do druhého
ročníka Olompiády. Podujatie slávnostne

násť 120 litrových vriec šatstva a jedno plné
vrece hračiek pre ADRA Slovensko. Partnerom podujatia bola A.P.O.H., Asociácia
podnikateľov v odpadovom hospodárstve.
,,Naším cieľom je, aby sme do budúcnosti
nemuseli robiť žiadne podobné akcie v súvislosti so separovaním komunálneho odpadu. Recyklovanie by sa malo stať každodennou súčasťou nášho života, ako je
chodenie do školy či do práce," vyslovil želanie Roman Achimský a poprial všetkým
deťom šťastné a veselé Vianoce.
3

NA KUS REČI

Olompijská posila
Tento ročník prijali členstvo v Olompijskom
výbore traja noví členovia. Je nám potešením
predstaviť ich tak trochu inak, z tej ľudskej
stránky. Otázky im položili deti pred filmovým
festivalom.
Adela Banášová
Som moderátorka, majiteľka psa, sestra,
dcéra, kamarátka a priateľka, lenivá vstávať, rada sa rozprávam a rada spím, triedim odpad a podstatné od nepodstatného.
Najobľúbenejšie jedlo? Moje najobľúbenejšie jedlo je také, čo nepadlo na zem
a ktoré sa nehýbe, napríklad šošovicový
prívarok.
Naj činnosť? Najradšej ňuchám môjmu psovi labky, lebo
voňajú ako palacinky, ale inak rada chodím na prechádzky a vediem veselé rozhovory.
Naj miesto na svete? Mne sa veľmi páčilo na Islande, to
je ostrov, kde veria aj na škriatkov, ale úplne najlepšie
mi je podľa dobrého príslovia – doma.
Naj povolanie z detstva? V detstve som chcela byť chvíľu
učiteľkou, ale potom ma to prešlo a potom som chcela
pracovať v rádiu a potom ma to tiež prešlo.
Naj rada od srdca... Na veľa dobrých vecí človek príde na
čerstvom vzduchu.

OLOMPIJSKÉ
FINÁLE
11. 6. 2014

Areál FitCamp Drieňová

Petra Polnišová
Som mamina 2 chalanov, herečka, žena
svojho muža, chvíľami náruživá športovkyňa a ešte náruživejšia lemra, usilovná
separátorka odpadu a zrna od pliev.
Najobľúbenejšie jedlo? Slivkové gule, perkelt, slivkové gule... a hlavne veľa :-)
Naj činnosť? Pobyt so svojimi malými svišťami – rozumej
deťmi.
Naj miesto na svete? Všade, kde je slnko. Bez slnka som
stratená.
Naj povolanie z detstva? Ja som v detstve spievala najhlasnejšie z celej triedy a preto mi bolo jasné, že raz budem operná diva. Až kým som neprišla na to, že spievať
nahlas vždy neznamená spievať dobre.
Naj rada od srdca... Veľké veci sa vždy začínajú v malom.

Lukáš Latinák

Všetky decká, veľké, malé,
stretneme sa vo finále!
Triediť odpad nie je trest.
Súťažíme o sto šesť.
Veď je nás už stovka škôl.
Dík, že si tiež pomohol!
Daniel Hevier

Vyštudoval som Stredné odborné učilište
v Poltári, ale to mi nestačilo tak som ešte
vyštudoval VŠMU a dnes sa venujem herectvu.
Najobľúbenejšie jedlo? Zjem všetko, čo
nezje mňa.
Naj činnosť? Šantenie so synom.
Naj miesto na svete? Benátky.
Naj povolanie z detstva? Najprv som chcel byť smetiar
pravý zadný naskakovač, a neskôr indián. Zatiaľ sa mi
ani jedno nesplnilo.
Naj rada od srdca... Keď niečo robíš, tak to rob najlepšie
ako vieš.
Občasník pre priaznivcov triedenia odpadu.
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