„NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“ sprevádza viac ako 21 tisíc účastníkov zo 112
materských, základných a špeciálnych
škôl projektu OLOMÁNIA už jeho
6.ročník. Hlavným cieľom celého úsilia
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. Pri prvých úvahách o projekte pred piatimi
rokmi sme ani netušili ako si projekt
deti a učitelia obľúbia. Nesmierne nás
tešia pozitívne reakcie, s ktorými sa

pri plánovaní každého nového podujatia stretávame. Ďakujeme! Projekt
zaraďuje laická, ako aj odborná verejnosť medzi jedinečné svojho druhu
v odvetví odpadového hospodárstva.
Za päť ročníkov projektu sa vyzbieralo
viac ako 600 ton papiera a 120 ton
plastu a uskutočnilo množstvo podujatí. Vzory sú pre deti veľmi dôležité
a nielen tie, ktoré majú doma v rodičoch. Neoceniteľnými pomocníkmi
v projekte sú preto ľudia, ktorí ho podporujú a aktívne sa ho zúčastňujú. Ďakujeme! A do tretice ďakujeme všetkým tým, ktorí sa naučili triediť, či už

cez deti alebo sami od seba, pretože
sa neseparujú od ostatných a začali
separovať.
Osemročné gymnáziá, gymnáziá a
stredné školy nie sú zapojené, preto
najkrajším prekvapením tohto ročníka bol záujem študentov osemročného gymnázia Ladislava Sáru,
ktorí prejavili záujem o účasť v projekte. Oslovilo ich komplexné riešenie
problému a čo je hlavné, to, že sa zameriava na deti, pre budúcnosť, najdôležitejšiu vekovú skupinu. Je
úžasné, že svoju dôležitosť si táto generácia uvedomuje.

OLOMÁNIA VYMENILA OLOMPIÁDU
Šiesty ročník projektu sa začal zmenou názvu. Prečo? Za tie roky sa
z projektu stala mánia, ktorá sa
pevne ukotvila v domácnostiach
detí a žiakov zo 112 materských,
základných a špeciálnych škôl. Už
nemusíme zvýrazňovať v názve, že
ide o súťaž, tak ako to bolo pri
Olompiáde. Zamerali sme sa na tri
farby triedeného odpadu, ktoré
tým, že sú v tvare kruhu znázorňujú kolobeh života odpadu. Veríme, že ste si názov ako aj jeho
grafické znázornenie obľúbili.

• 6 ročníkov
• 112 škôl
• 21 tisíc detí
• 35 podujatí
• 715 ton papiera
• 120 ton plastu
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Rozhovory s pani učiteľkami
Kto vie o projekte viac ako naši pedagógovia? Ďakujeme všetkým učiteľom a vychovávateľom za ich nadšenie pre projekt. Za to, že deti a žiakov motivujú
a pomáhajú nám osloviť ich myšlienkou
triedenia a ochrany životného prostredia.
Čím Vás projekt oslovil? Dostupnosťou, jednoduchosťou, možnosťami zapojenia skupín, jednotlivcov, výbornou
spoluprácou s organizátorom projektu,
zaujímavé sprievodné akcie. Pozorujete, odkedy ste zapojení do Olománie, zmenu postoja detí k triedeniu odpadu, či k ochrane
životného prostredia? Áno, deti sú
oveľa pozornejšie k prostrediu kde žijú
a chodia do školy, zapájajú sa s radosťou do aktivít smerujúcich k životnému
prostrediu, upozorňujú na nedostatky
vo svojom okolí...
Ktoré z podujatí tento rok najviac
oslovilo deti? Oloart, Filmový festival, Finále
Myslíte, že sa napĺňa cieľ projektu
cez deti naučiť triediť odpad dospelých?
Myslíme si že áno. Rodičia nám poskytujú spätnú väzbu, aktívne sa do zberu
surovín zapájajú.
Mária Kozlíková, zástupkyňa riaditeľky, školy ŠZŠ Karpatská 1
Čím Vás projekt oslovil? Jednoduchosťou a veľkoleposťou. Sú v ňom jednoznačne pomenované činnosti, ktoré
by sa mali stať každodennou samozrejmosťou detí, ale najmä nás, dospelých.
Patrím do generácie, ktorá nebola vedená k separovaniu odpadov a v tomto
zmysle si uvedomujem, že túto generáciu to môžu naše deti naučiť. Naša
generácia si musí vytvoriť zodpovedný
prístup k triedeniu odpadov uvedomujúc si zodpovednosť za život našich detí
na čistej planéte.
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Pozorujete, odkedy ste zapojení do
Olománie, zmenu postoja detí
k triedeniu odpadu/ k ochrane životného prostredia? Rozmiestnenie
košov na triedený odpad v triedach
a v ostatných priestoroch školy, zapájanie sa do rôznych projektov s environmentálnym zameraním, ale najmä tony
vyzbieraného papiera a kilogramy plastov, svedčia o tom, že sa nám postupne
darí napĺňať myšlienka Ólománie.
Ktoré z podujatí tento rok najviac
oslovilo deti? Olompijský filmový festival, návšteva v Spaľovni a vlastne na
všetky akcie s Vami chodia naši žiaci
i učitelia s veľkým záujmom.
Myslíte, že sa napĺňa cieľ projektu
cez deti naučiť triediť odpad dospelých? Áno. Každý rodič, ktorému
záleží na svojom dieťati si uvedomuje
dôležitosť podporovať svoje dieťa
v plnení cieľov projektu v škole, doma,
v práci, v živote...
PaedDr. Erika Drgoňová, riaditeľka
školy ZŠ Ostredková 14
Čím Vás projekt oslovil? Projekt nás
oslovil tým, že svojou hravou a súťaživou formou naučíme naše deti a ich rodičov triediť odpad a zároveň môžeme
získať financie na nákup vzdelávacích
pomôcok, čo je veľmi príjemný bonus.
Pozorujete, odkedy ste zapojení do
Olománie, zmenu postoja detí k triedeniu odpadu / k ochrane životného
prostredia? Určite áno, pretože sa
o triedení s deťmi často rozprávame a aj
doma s rodičmi triedia papier a plasty do
súťaže a pyšne nám nosia vyzbieraný papier ráno do škôlky. Okrem papiera
a plastov zbierame tiež použité batérie.
Ktoré z podujatí tento rok najviac
oslovilo deti? S deťmi sme už po druhýkrát absolvovali exkurziu Smetiarsky
kurz pre najmenších a opäť boli nadšené. Chlapcom sa splnil sen a mohli si

posedieť v smetiarskom aute, takže boli
šťastní veľmi. Akcia bola veľmi zaujímavá a teraz v júni sa chystáme na
Hlavné námestie a veľmi sa tešíme.
Myslíte, že sa napĺňa cieľ projektu
cez deti naučiť triediť odpad dospelých? Určite je to skvelý spôsob ako
ich to naučiť a v našej škôlke sa to myslím úspešne darí a určite budeme pokračovať v triedení aj budúci rok.
Mgr. Anna Grancová,
riaditeľka MŠ Plickova 16
Čím Vás projekt oslovil? Keď sa spýtame chlapcov v materskej škole, čím by
chceli byť keď vyrastú, určite veľká väčšina chce byť policajtmi a tí ostatní smetiarmi. Keď počujú, že prichádza veľké
žlté auto OLO tak sú deti ako zhypnotizované a sledujú spoza plota prácu
smetiarov. Myslím si, že za tie roky, keď
ja som bola škôlkárka, sa to nezmenilo,. Ale teraz vážne, projekt Olománia skĺbil v sebe viac dôležitých a zmysluplných vecí dokopy - triedenie
odpadu, recyklácia, ochrana životného
prostredia ako výchova a vzdelávanie
našich detí, a k tomu samozrejme zábava, hudba, divadlo, zaujímavé besedy, relax, odmeny :-)
Pozorujete, odkedy ste zapojení do
Olománie, zmenu postoja detí
k triedeniu odpadu/ k ochrane životného prostredia? Každého zo zúčastnených sa na projekte to ovplyvnilo a samozrejme deti najviac. Dostali
dôležitú úlohu, ktorú svedomite plnia.
Vedia, kde v materskej škole máme
miesto na zber plastu a papiera. Na vychádzke, keď zbadajú stojisko na kontajnery, už komentujú, do ktorého sa čo
hádže. Naša pani kuchárka sa tiež aktívne zapája do triedenia odpadu z kuchyne a aj vďaka nej sme úspešne postúpili vyššie v tabuľke. Projekt
Olománia je nám veľkou oporou aj pri
plánovaní výchovno-vzdelávacích cieľov a aktivít pre deti.
Ktoré z podujatí tento rok najviac
oslovilo deti? Naše deti sa aktívne zúčastňujú zberu plastov a papiera a kultúrno-spoločenské podujatia organizované OLO a.s. Bratislava sú vlastne
odmenou za ich snahu. Každé z podujatí sú pre deti zaujímavým zážitkom
a deti, tie sú vďačné za každú aktivitu.
Mrzí nás, že sme sa ani tento rok nedostali na exkurziu do OLO. Zúčastnili
sme sa akcie OLO Art, kde deti navštívil
aj Mikuláš a samozrejme sme boli na filmovom festivale, kde sa deti dozvedeli
ako vplýva človek na prírodu aj v moriach a oceánoch a veru mnohé deti
z toho boli prekvapené a smutné. A už
sa tešíme na záverečné finále Olománie
a na jeho bohatý program.
Myslíte, že sa napĺňa cieľ projektu,
cez deti naučiť triediť odpad dospelých? Samozrejme, deti vedia ovplyvňo-
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vať dospelých a dokonca ich aj niečo naučiť. Pre nás je to viditeľné, keď oznámime, že máme zber a rodičia spolu
s deťmi prinášajú stále viac a viac zberového odpadu. Deti nám rozprávajú, že
doma triedia odpad a že rodina plní odpadové nádoby tým, na čo sú určené,
lebo za chrbtom majú prísnych kontrolórov - uvedomelé deti. Všetkým organizátorom projektu Olománia ďakujeme!
Mgr. Daniela Lukáčová za deti
a kolektív zamestnankýň ET Gemerská 4
Čím Vás projekt oslovil? Projekt ma
oslovil svojím praktickým charakterom,
najmä z hľadiska edukácie v spojení so
zábavou. V tejto kombinácii je možné
žiakov ľahko zaujať a priniesť im nové
poučné informácie.
Pozorujete, odkedy ste zapojení do
Olománie, zmenu postoja detí k triedeniu odpadu/ k ochrane životného
prostredia? Áno je evidentné, že deti
pozitívnym spôsobom menia svoj postoj
k triedeniu odpadu a k ochrane životného prostredia vo všeobecnosti.
Ktoré z podujatí tento rok najviac
oslovilo deti? Deti zaujali najmä dokumentaristi Pavol Barabáš a Jaroslav
Blaško s ich výnimočnými produkciami
na filmovom festivale v marci.
Myslíte, že sa napĺňa cieľ projektu
cez deti naučiť triediť odpad dospelých? Myslím že áno, deti majú jednoznačne vplyv na rodičov v oblasti
triedenia odpadov.
RNDr. Rosemarie Jargašová,
učiteľka ZŠ Trnková 1
Čím Vás projekt oslovil? Je to dobrá
motivácia pre žiakov súťažiť v zbere papiera a plastov, prispievať tým
k ochrane prírody a tiež pomôcť škole
k peniažkom na xeroxovací papier.
Pozorujete, odkedy ste zapojení do
Olománie, zmenu postoja detí k triedeniu odpadu/ k ochrane životného
prostredia? U väčšiny detí áno, nehádžu papier do komunálneho odpadu,

ale do zberu. Do školy nosievajú papier
a plasty s rodičmi a starými rodičmi.
Ale máme aj žiakov, ktorých postoj sa
mení len veľmi pomaly, alebo vôbec.
Ktoré z podujatí tento rok najviac
oslovilo deti? EKO-OLO filmy. Z toho
žiaci napísali aj pekné príspevky do
školského časopisu - dostupné na link:
https://zsihrdlickova.edupage.org/files/Bodka_DOD2017.pdf str. 1 a str.7.
Myslíte, že sa napĺňa cieľ projektu
cez deti naučiť triediť odpad dospelých? Áno, vieme o žiakoch, ktorí
vysvetľujú doma rodičom, že papier potrebujú do zberu. Ale je to pred nami
ešte dlhá cesta.
RNDr Minárová Oľga,
ŠŠ Hrdličkova 17
Čím Vás oslovil projekt? Ako som sa
vyjadrila už v minulých ročníkoch projektu Olompiáda páčila sa mi myšlienka
prostredníctvom detí vplývať na dospelých a naučiť ich separovať komunálny
odpad. Dôležitým faktom, pre ktorý sme
sa zapojili aj do projektu Olománia je
okrem hlavnej myšlienky výborná organizácia podporných podujatí, ktoré vytvárajú u detí širší pohľad na problémy
životného prostredia. Učia ich byť zodpovednejší a ukazujú im cestu ako aj oni
sami môžu byť spoločnosti prospešní.
Pozorujete, odkedy ste zapojení do
Olománie, zmenu postoja detí k triedeniu odpadu/ k ochrane životného
prostredia? Tento rok je už šiesty rok,
čo sa aktívne zapájame do projektu
Olompiády a Olománie. Spočiatku boli
deti nadšené, po niekoľkých mesiacoch
bolo vidieť, že nie sú až tak presvedčené
o dôležitosti a užitočnosti ich účasti
v projekte. Nachádzali sme opäť fľašky
i papiere v košoch. Preto sme privítali
podporné akcie projektu a navyše sa rozhodli sami zorganizovať ekologické dopoludnie zamerané na dôležitosť separovania odpadu a ochranu životného
prostredia. Situácia sa v škole opäť postupne menila. Samozrejme, do školy

prichádzajú stále noví žiaci a tak je potrebné neustále s nimi pracovať. Z roka
na rok vidíme však lepšie výsledky. Sami
sa snažíme spolu s deťmi organizovať
každý rok dopoludnia zamerané na ekológiu. Ich kladný postoj dokumentuje aj
zapájanie sa detí do iných projektov zameraných na ochranu životného prostredia v rámci ktorých čistíme okolie
školy či každoročne sadíme stromčeky
v lese. Zapojili sa tiež do projektu Roots
and Shoots, s ktorým sa oboznámili v minulom školskom roku prostredníctvom
organizácie Ekotopfilm s.r.o.
Ktoré z podujatí najviac oslovuje
deti? Všetky podujatia, ktoré organizujete v rámci projektu, sú pre deti zaujímavé. Filmové festivaly dobrým výberom filmov upriamujú pozornosť detí na
globálne problémy a ukazujú im cestu
ako ich zmierniť. Väčšina starších žiakov
si však nevie vynachváliť exkurzie, hoci
v tomto roku sme mali možnosť zúčastniť sa len jednej exkurzie – návšteva spaľovne v Bratislave. Prehliadky spaľovne sa
z bezpečnostných dôvodov zúčastnili iba
slabozrakí žiaci, nevidiaci žiaci mali zatiaľ
možnosť oboznámiť sa s prácou v spaľovni prostredníctvom besedy a dokumentárnych filmov. Je škoda, že si model
spaľovne, ktorý je vo vstupnej hale vo vitríne, nemohli ohmatať, aby dostali aspoň touto formou náhľad na tak významnú prevádzku v našom meste.
Myslíte, že sa naplňuje cieľ projektu, naučia deti triediť odpad rodičov? Na túto otázku môžem odpovedať iba kladne. Dôkazom je aj
množstvo vyzbieraných plastov a papiera, ktoré v našej škole v rámci projektu vyzbierame. Každý rok sa jeho
množstvo zväčšuje. Stále viac a viac rodičov i rodinných príslušníkov a ich známych sa zapája aktívne do projektu.
Stalo sa už samozrejmosťou, že deti
nielen v škole, ale hlavne doma separujú takmer všetky dôležité suroviny.
Mgr. Zdenka Vitálišová,
Spojená škola internátna, Svrčia 6
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Neberme túto planétu
ako samozrejmosť...

Aj táto myšlienka odznela na piatom
ročníku trojdňového filmového festivalu OLOMÁNIE, ktorý slávnostne otvorili 21. marca 2017 primátor Bratislavy
Ivo Nesrovnal, generálny riaditeľ OLO
a.s. Branislav Cimerman, riaditeľ NATUR-PACK Michal Sebíň, prezident
APOH Peter Krasnec a členka projektu
OLOMÁNIA Adela Banášová. Každým
podujatím celoročného výchovno-vzdelávacieho projektu sa snažíme o naplnenie jeho hlavného cieľa – naučiť
najmladšiu generáciu Bratislavčanov
triediť, cez ňu osloviť dospelých a pripomenúť, že triedenie nie je voľba, ale
zákonom stanovená povinnosť. Každý
rok sa zúčastní filmového festivalu viac
ako 1 200 detí a žiakov základných, materských a špeciálnych škôl. Prvé štyri
roky sa výber filmov a diskusií predovšetkým točil okolo troch farieb triedenia odpadu a jeho recyklácie. Tento
rok nás pri zostavovaní programu za
srdce chytili slová Leonarda di Capria:
„Neberme túto planétu ako samozrejmosť...“ Preto sme vybrali filmy, ktoré
poukazujú na to, ako niektoré krajiny
sveta dokážu spotrebovať všetko a ako
málo potrebujú k životu v protiklade
k tým, v ktorých konzum presahuje
zdravý rozum. Naše pozvanie prijal slovenský dokumentarista Pavol Barabáš,
ktorý vo svojich filmoch zachytáva predovšetkým myšlienku „neprodukcie“
odpadu. Sprevádza nás po krajinách,
ktoré sú tak zaostalé, že prebytok buď
nepoznajú alebo sú tak duševne vyspelé, že si uvedomujú dôsledky ľahos-
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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. Zaujímavosťou festivalu
bola spolupráca s National Geographic, ktorý nám zapožičal film zo svojej
produkcie s názvom „Je s nami koniec?“ Film zachytáva súčasné problémy spojené s klimatickými zmenami
a hľadá riešenia ako ďalej. Najmenších
účastníkov potešilo divadlo Žužu, ktoré
pripravilo špeciálne EKO predstavenie.

Každý deň tri hodiny rozprávania príbehov úžasných ľudí, zaujímavých enviro
dokumentárnych filmov, fotografií, interaktívnych besied a zvedavých otázok
detí, ktorým sa zaplnila skladačka ešte
neobjavených pohľadov na svet. Deti sú
vždy úžasným publikom, ktoré sa aktívne zapája do vážnych tém. Pomocou
takýchto podujatí ako je Filmový festival
OLOMÁNIE, ktorý organizujeme 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.
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Triedenie je hračka
– začnime každý od seba!
Nadšený potlesk žiakov základných
škôl privítal novú zástupkyňu projektu
OLOMÁNIA, Zuzku Smatanovú, ktorú
oficiálne pasovali za separátorku herec
a šéf zeleného kontajnera Lukáš Latinák, primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal
a riaditeľ mestskej spoločnosti OLO a. s.
Branislav Cimerman. Prijatím novej
tváre Olománie, sa začalo dvojdňové
decembrové podujatie OLO art. Kongresová sála žila nevšednou hudbou
a umením. Spev Zuzany Smatanovej,
Martina Haricha a Thomasa Puskailera
doplnila kapela Rytmika, ktorá dokázala presvedčiť obecenstvo, že aj na
odpade sa dokáže vynôtiť nie jeden
zaujímavý tón. Bubnovalo sa na
smetné koše, starú vaňu, či prázdne
galóny na vodu. Aby sme deti motivovali k triedeniu plastov, jedným z bodov programu bola súťaž o najkreatívnejší žltý kontajner. A aby účel bol
splnený, kontajner si odniesli žiaci do
školy, kde bude umiestnený na viditeľnom mieste a pripomínať žiakom, učiteľom aj rodičom, že triedenie je
hračka. Pre tých najmenších z materských škôl sme pripravili súťaž o najzaujímavejšie smetiarske vozidlo. Deti,

ktoré nebaví kreatívne tvoriť v kolektíve, mali možnosť vybrať si zo štyroch
workshopov, kde sa tvorili vianočné
ozdoby z odpadu. Myšlienku OLO art
sme doplnili tento školský rok, spolu so
zmenou názvu projektu, sloganom
„Začnime každý od seba...“ Celý rok sa
budeme snažiť každého jedného účastníka projektu povzbudiť a upozorniť,
že malý krok jednotlivca môže spôsobiť
veľký krok pre spoločnosť, pretože
každý jeden z nás má vo svojich rukách
možnosť zmeniť svet. Podujatie sa po
prvýkrát uskutočnilo aj popoludní pre
školské kluby, v snahe vyjsť v ústrety
niektorým školám, ktoré sa o projekt
zaujímajú, ale neradi narušujú vzdelávací proces. OLO art tradične podporili
APOH, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve a spoločnosť NATUR-PACK a. s., ktorá zodpovedá za financovanie
triedeného
zberu
komunálneho odpadu. „Zberová spoločnosť OLO sa dlhodobo a systematicky venuje práci s verejnosťou, predovšetkým s mládežou, sme veľmi radi,
že môžeme jej aktivity podporovať
a byť ich súčasťou“ povedal Michal Sebíň, riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK.

Odpadla nám hodina!
Trojica osvedčených a skúsených autorov z oblasti tvorby pre
deti, spisovateľ Daniel Hevier, hudobník Rastislav Dubovský
a výtvarník Ľubo Guman, pripravili v spolupráci s našou spoločnosťou interaktívne divadlo pre deti predškolského veku
a žiakov prvého stupňa základných škôl pod zaujímavým názvom Odpadla nám hodina! Námet interaktívneho programu
je zameraný na podporu ekologického myslenia a triedenia odpadu od útleho veku. Program v trvaní jednej hodiny má zábavnou, atraktívnou, polyžánrovou formou vzbudiť u detí zá-

ujem o danú tematiku a nájsť efektívne formy, ako ich priviesť
k žiadúcemu triedeniu odpadu v domácnostiach a školách.
Túto novinku, ktorá sa pripravuje od októbra 2017, budete
môcť bezplatne navštíviť celú divadelnú sezónu, jeden krát do
mesiaca, v priestoroch Štúdia L+S. Nahlasovanie na predstavenie bude, tak ako zvyčajne, cez on-line formulár na www.olomania.sk. Potvrdenie návštevy divadla bude na základe aktívnej účasti v projekte, t. j. účastník musí mať splnené dva zbery
za predchádzajúci, či súčasne prebiehajúci školský rok.

S OLO zadarmo do ZOO
V septembri 2017 sa vrátime späť k tradičnému podujatiu
S OLO ZADARMO DO ZOO. Ten 15. ročník bol poňatý trochu inak. Mnohé školy a škôlky brali návštevu ako samozrejmosť, bez ohľadu na cieľ, ktorý malo podujatie naplniť.
Aj toto podujatie, ako jedno z mnohých, malo pripomenúť
deťom a ich rodičom, že triedenie je povinnosť zo zákona
a malo byť motiváciou a zároveň aj odmenou. Tento ročník
sme sa rozhodli venovať lístky do ZOO tým najviac aktívnym
separátorom. 1000 detí bude odmenených za ich usilovnú
prácu na Veľkom Finále na Hlavnom námestí 15. 6. 2017. Veríme, že ten nasledujúci 16. ročník bude môcť byť odmenou
opäť pre všetkých účastníkov Olománie. Od septembra sa
opäť môžete štandardným spôsobom, on-line formulárom
na www.olomania.sk, prihlásiť na podujatie S OLO ZADARMO DO ZOO. Potvrdenie návštevy ZOO bude na základe aktívnej účasti v projekte, t. j. účastník musí mať
splnené dva zbery za predchádzajúci, či súčasne prebiehajúci školský rok. Dovidenia v septembri!
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Pripojili sa a pomáhajú nám, ďakujeme...
Adam Ďurica
Triedite odpad?
Áno, snažím sa vždy,
keď to ide. Doma máme
rozdelený kôš na papier, plasty a bioodpad.
Ak sú v meste rozdelené takto podobne koše, tak triedim.
Nie je to nič zložité a tu sa to celé začína. Od drobností, ktoré sú dôležité.
Čo ste zbierali v detstve? Zbierate
niečo teraz?
V detstve som zbieral modely autíčok
jednej značky. Mali niekoľko veľkostí
a musím povedať, že som ich mal naozaj veľa. Ale postupne som z toho vyrástol a veľa z nich som rozdal. Ale pár
tých najvzácnejších mám doteraz.
Prečo milujete život? Kto alebo čo
Vám robí radosť?
Život je krásny, teda ja to tak cítim, pretože som mal v živote veľké šťastie na
ľudí, robím hudbu, čo je môj splnený sen
a vďaka tomu mám aj veľa krásnych zážitkov. Radosť mi robia moji fanúšikovia.

a končí u nás, že s odpadom musíme
niečo urobiť, pretože v konečnom dôsledku ide o náš životný priestor.


Adela Banášová
Si dlhoročná tvár nášho projektu. Myslíš,
že tento projekt má
zmysel?
Každé jedno dieťa si
z každého dňa tohto
projektu vezme možno stotinu a aj to
má obrovský zmysel. Cez deti sa dá veľa
zmeniť, deti vedia meniť dospelých,
o zmysle tohto projektu nepochybujem.
Badáš ty nejakú zmenu v postoji
k triedeniu ľudí okolo seba?
Minule som normálne jednej kamarátke vynadala. Bola som veľmi prekvapená, že jedna inteligentná osoba
ma až so smiechom odbila, že čo ja riešim za blbosti, keď som poukázala na
sklenené fľaše trčiace z jej jediného

Pavol Barabáš
Si dlhoročná tvár nášho projektu. Myslíš,
že tento projekt má
zmysel?
Deti sú veľmi citlivé
a vnímavé na svet okolo
seba. Všetko by sme mali robiť tak, aby
sme im svet zanechali v čo najkrajšom
a najčistejšom stave. Naučiť ich to tak,
aby oni učili svoje deti. Niekedy mám
ale dojem, že deti musia učiť a upozorňovať rodičov, ktorí sa často stali obrnený k problémom sveta za hranicami
ich plota. Deťom treba ponúkať vzory.
Badáš ty nejakú zmenu v postoji
k triedenie u ľudí okolo seba?
Ale áno, myslím si, že tu niekde musíme
začínať aj s výchovou detí. Aby sme
spolu rozmýšľali nad tým, čo sme všetko
doniesli z nákupov každý deň domov
a čo z toho vyhodíme a vytriedim. Len
tak zistíme, koľko sa na svete vyťaží zbytočne rôznych surovín. Myslím, že ľudia
si to začínajú uvedomovať. Tlačiť na ekologickú neefektivitu musí spotrebiteľ.
Aká informácia z ekologického prostredia ťa v poslednej dobe zaujala?
Pozitívna, či negatívna? Napríklad stav
chovaných včiel medonosných sa výrazne začal znižovať. Čo to zapríčiňuje
vieme všetci. Ale na druhej strane ma
teší, že ľudia nerezignovali a rôzne
kampane včelárov na zvrátenie tohto
stavu sú mi viac ako sympatické. Rád
pomôžem aj ja.


Daniel Hevier

Je to skvelé navštíviť ich v ich meste a byť
s nimi v kontakte napríklad na autogramiáde po koncerte. Mám perfektných
fanúšikov, od mnohých dostávam po
koncerte darčeky. Je to paráda.
Ste čerstvým patrónom žltého kontajnera na plast? Prečo ste sa rozhodli podporiť projekt OLOMÁNIA?
Pretože mi nie je jedno čo sa deje okolo
nás. Máme na Slovensku krásnu prírodu, žiaľ niekedy mám pocit, že si ju
nevážime. Je to smutné, keď som na
túre v Tatrách a pri chodníku vidím
plastovú fľašu. Pokiaľ ju niekto nezdvihne, bude tam ešte tisíc rokov. Verím, že projekt OLOMÁNIA nám pomôže uvedomiť si, že všetko to začína
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smetného koša. A zrazu sa pridali všetci
ostatní na moju stranu a začali ju presviedčať o tom, že triediť treba a že sa
to dá. Ostala prekvapená a potom aj
zahanbená. Cítim, že sa to mení. Ekologický postoj k životu sa stáva akousi
bazálnou slušnosťou.
Aká informácia z ekologického prostredia ťa v poslednej dobe zaujala?
Zmena zákona o pôde. To ma veľmi potešilo, pretože keď si začneme viac vážiť pôdu, je to ten základ pre váženie si
prírody, našich domácich produktov, je
to cesta k podpore šetrného poľnohospodárstva, skrátka – dobre sa stalo. To
ma potešilo.

Čo si zbieral v škole
ty? Ja som zbieral
známky. Teda dobré
známky. Čiže jednotky.
Ale vážne alebo veselo?
Zbierali sme papier aj
v škole, ale aj doma. Mimochodom, to
zbieranie papiera mi ostalo dodnes. Ešte
aj dnes, ako vážený občan, nosievam
papier do zberu. A vôbec sa za to nehanbím. Práve naopak, som na to hrdý.
Prečo podporuješ projekt? Pretože
sa nechcem separovať, ale chcem separovať.


Alan Lesyk
Si už nejakú tú chvíľu
členom náš, tvoje
skúsenosti? Stretol
som sa s množstvom
senzačných detí, ktoré
sa zaujímajú a robia
veľa pre životné pro-
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stredie a s ktorými sme spolu na Olompiáde nakreslili veľa pekných obrázkov!
Dokonca mám dvojročného vnuka,
ktorý je veľkým fandom „smetiarov“ –
separuje odpad, pozná všetky kontajnery a ovláda všetky smetiarske autá.
A medzi jeho najväčších kamošov patria smetiari!


Zdeno Cíger
Si už nejakú tú chvíľu
členom výboru Olománie, prezraď nám
skúsenosti? Je to
práca s deťmi, tá je stále
iná, nová. Deti dávajú
energiu, je to iné ako práca s dospelými.


Zuzka Smatanová
Si nová tvár nášho
projektu, prečo si prijala členstvo v ňom?
Myslíš, že tento projekt má zmysel? Páčila sa mi táto myšlienka. Stala som sa „zástupkyňou“
modrých kontajnerov na papier, lebo si
myslím, že triediť odpad má absolútny
zmysel. Sama triedim odpad, oddeľujem papier od bežného komunálneho
odpadu, takže mi to nie je cudzie
a treba to učiť aj tých, ktorí sa tým vôbec nezaoberajú.

Badáš ty nejakú zmenu v postoji
k triedenie u ľudí okolo seba? Aká
informácia z ekologického prostredia ťa v poslednej dobe zaujala?
Práveže nebadám žiadnu zmenu! Pretože si myslím, že je okolo triedenia
odpadu strašne malá osveta. Ľudia
bežne stále napr. nevedia, že papier
znečistený potravinami, alebo použité
hygienické vreckovky do modrého kontajnera na papier nepatria a na to treba
upozorňovať viac. Zaujala ma novinka
o húseniciach, ktoré požierajú plasty
a vedia ich v sebe rozložiť! To je myslím
úžasná správa pre ekológiu, ak sa budú
dať takto využiť! :)

Majk Spirit
Separujete? 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.


Ivan Bella
Prečo ste prijali záštitu nad projektom?
Táto myšlienka ma oslovila okamžite. Environmentálna výchova na
školách má už svoje
miesto, ale podporiť ju aj inými aktivitami je nevyhnutné. Presadenie myšlienky s ktorou prišla spoločnosť OLO
a.s. je jednou z ciest, ako prehĺbiť
u mladých ľudí pocit potreby ochrany
životného prostredia. Dôležitú úlohu
tu zohráva aj masovosť. Zapojiť do tejto
činnosti čo najviac škôl a detí a určitým
atraktívnym spôsobom ich motivovať,
čo sa v tomto prípade myslím podarilo.


Ivo Nesrovnal
Zobrali ste záštitu
nad projektom. Myslíte, že má zmysel?
Uvedomujem si, že momentálne žijeme v technicky vyspelom a trochu
komplikovanom svete na výchovu detí,
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dia dobrovoľne čistia rieky od naplavených odpadkov. Takže povedomie ľudí
už funguje a to je dobre.


Petra Polnišová
My sa tešíme, že si
naša a ty? Veľmi sa
z členstva teším a mám
pocit že sa triedeniu odpadu prikladá väčší význam ako v minulosti.
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

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.
„Vysoko oceňujem projekt, ktorý pozitívne formuje vzťah detí k životnému
prostrediu. Každý z nás by mal pristupovať k prostrediu, v ktorom žije zodpovedne a podieľať sa na jeho ochrane
a rozvoji. Preto vidím hlboký zmysel
v aktivitách, ktoré vedú naše deti
k správnemu nakladaniu s komunálnym odpadom, osvojovaniu si tém ako
recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu, či spoločenská
zodpovednosť. Olománia je výbornou
cestou k naplneniu týchto cieľov.“


Ľuboš Fellner
Ľuboš, čiže BUBO,
podporuje projekt.
Prečo? Pomáhame ekologickým projektom na
celom svete už 20 rokov.
Olománia je prvou výnimkou, kedy sme sa rozhodli podporiť
projekt tu doma. To, čo OLO robí je
zmysluplné a nedocenené. Verím, že
pomôžem aspoň troškou zlepšiť image
„smetiarov” na Slovensku. Ekologické
správanie sa musí stať súčasťou DNA nás
všetkých. Chceme predsa žiť v krajšom,
čistejšom a zdravšom prostredí. Olomániu považujem za veľmi dobrý nápad,
preto túto myšlienku podporujem.
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Peter Hochschorner
Prečo ste prijali našu
ponuku a stali ste sa
členom toho nášho
tímu? Členom Olománie som preto, lebo
chcem aj ja prispieť ku chráneniu prírody a aspoň takýmto spôsobom niečo
vrátiť prírode, ktorá nám ponúka toho
tak veľa. A chcem motivovať čo najviac
detí k tomu, čo je inde samozrejmé.


Vlado Voštinár
Si dlhoročná tvár nášho projektu. Myslíš,
že tento projekt má
zmysel?
Má nielen zmysel, ale je
nutnosťou. Ľudia na celom svete vyprodukujú toľko odpadu,
že ním o chvíľu zahádžeme planétu. Ak
ho nebudeme vedieť dobre a rýchlo
spracovať, tak bude zle. A separovanie
je cesta, ako takéto spracovanie zvládnuť.
Badáš ty nejakú zmenu v postoji
k triedenie u ľudí okolo seba?
Badám, ale zatiaľ iba pomalú. K správnemu separovaniu nás čaká ešte dlhá
cesta.
Aká informácia, foto, či obrázok
z ekologického prostredia ťa v poslednej dobe zaujala? Fotky vyrúbaných pralesov a odpadom zaplavených
miest už radšej nepozerám. O to viac
ma tešia tie, na ktorých vidno krásne
miesta. Minule mi také poslala kamarátka z Islandu. A príjemne na mňa zapôsobil šot v TV, kde ukazovali, ako ľu-

Čím ste chceli byť?
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.


Misha
Si dlhoročná tvár nášho projektu. Myslíš,
že tento projekt má
zmysel? Samozrejme,
že má zmysel. Ak sa naozaj nezačneme správať
k prírode ináč, o niekoľko desaťročí budeme musieť nájsť inú planétu, lebo na
tejto sa už nebude dať žiť. A začať od
detí a mládeže je to najlepšie. Ak to
dnešní dospelí zanedbávajú, ich deti
majú šancu aj vďaka takýmto projektom začať žiť rozumnejšie a ekologickejšie.
Badáš ty nejakú zmenu v postoji
k triedenie u ľudí okolo seba? Nemám možnosť to odsledovať inak ako
tým, že vidím v našej dedine pravidelne
vyložené vrecia s triedeným odpadom
v deň plánovaného odvozu. A vriec je
dosť, čo znamená, že ľudia odpad naozaj triedia. My máme v garáži špeciálne nádoby, ktoré som označila veľkými nápismi PAPIER a PLASTY, aby aj
prípadná rodinná návšteva vedela, kam
s prázdnou fľašou od minerálky.
Aká informácia z ekologického prostredia ťa v poslednej dobe zaujala? Doslova ma ohromil dokumentárny film o ekológii, ktorý tri roky točil
Leonardo DiCaprio s názvom Before
The Flood. Videla som ho niekoľko krát
a doslova som nútila svojich blízkych,
aby si to povinne pozreli. Šokovali ma
prognózy do blízkej budúcnosti, ktoré
boli naozaj hrozivé.
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Pár riadkov na zamyslenie od Jaroslava Blaška,
filmového dokumentaristu
podmorského sveta...

„

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

Niekto múdry povedal: „Našu planétu sme nezdedili od našich otcov,
požičali sme si ju od našich detí.“ No
a my tie naše deti nehorázne okrádame. O základ života. O planétu
Zem. Ľudská chamtivosť nepozná
hranice a technický pokrok, ktorý
ľudstvo dosiahlo sa stal strašnou zbraňou, pomocou ktorej sú prírodné
zdroje devastované tak, že nie sú
schopné obnovy. Či sú to svetové
oceány, dažďové pralesy, poľnohospodárska pôda, alebo surovinové
zdroje, denne sú decimované v mene
bezbrehej spotreby vecí, ktoré sú
nám vlastne nanič. Nezmyselne meníme kritériá kvality ľudského života
a ešte nezmyselnejšie sa zbavujeme
kontaktu s prírodou. Denne vytvárame obrovský ekologický dlh a našej
planéte hrozí ekologický kolaps. Finančné krízy zďaleka nie sú to najhoršie, čomu dnes čelíme. Už niekoľko rokov hovoríme o trvalo
udržateľnom rozvoji. Zjednotená Európa ju prijala ako svoju horizontálnu

prioritu. Tým uznala, že nič nie je dôležitejšie, ako zabezpečiť „taký spôsob rozvoja ľudskej spoločnosti, ktorý

“

dáva do súladu hospodársky a spoločenský pokrok s plnohodnotným zachovaním životného prostredia“. To
bol naozaj štátnický čin. Lenže reálnu
politiku len výnimočne robia štátnici.
Moc si uzurpujú politici a tí na rozdiel
od štátnikov, majú úžasnú schopnosť
premeniť aj tie najušľachtilejšie myšlienky na nerozlúštiteľnú hŕbu slov.
Pri uplatňovaní myšlienok TUR platí
to obligatórne, „nesnažme sa hneď
zmeniť svet, každý musí najskôr zmeniť seba“. Preto je tak dôležitý dôraz
na výchovu. TUR nemôže byť iba témou intelektuálnej elity a ekologických aktivistov. Musí sa stať súčasťou
každodennej reálnej politiky, výkonu
štátnej a regionálnej moci, činnosti
ekonomických subjektov a hlavne výchovno-vzdelávacieho systému. Ak
chceme naplniť myšlienky TUR, musíme vychovať novú generáciu ľudí.
Ľudí, ktorí nebudú vedieť iba čítať
a počítať, ale ich mentálne vybavenia
ich bude nútiť, správať sa tak, aby eliminovali ekologické záťaže.
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Apríl – mesiac exkurzií
„Radšej jeden krát vidieť ako tisíc
krát počuť!“ Tohto príslovia sme sa
držali už po piaty krát a pripravili sme
pre 900 detí a žiakov bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl
sériu exkurzií s cieľom ukázať im svet
odpadu a recyklácie. Deti sa dotkli
sveta sklárskej alchýmie, doby plastovej, tepla Spaľovne, či každodennej
práce smetiarskeho povolania. Jeden
z najefektívnejších nástrojov vzdelávania a osvety, ktorý využíva naša spoločnosť už niekoľko rokov sú exkurzie. Tí,
ktorí nie sú účastníkmi projektu Olománia majú možnosť navštíviť OLO centrum v bratislavskej Spaľovni odpadu,
kde sa dozvedia množstvo zaujímavých
a užitočných informácií o ekologickom
nakladaní s odpadom. Zaujímavou a interaktívnou formou sa zoznámia 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. Súčasťou návštevy OLO Centra je aj exkurzia v Spaľovni odpadu. Školám, ktoré sú do projektu zapojené zabezpečíme nielen
samotnú exkurziu ale aj autobusovú
dopravu. Každoročne stačí len 7 minút
na obsadenie všetkých termínov, ktorých bolo tento rok 19. Žiaci základných škôl sú očarované oceľovým mestom Spaľovne, kde všetko riadia dva
obrovské železné drapáky. Neprekážajú
im stovky schodov, kráčanie pomaly
v oblakoch, pretože aby videli do kotla,
musia sa dostať približne do 30 metrov.
Majú možnosť spoznať ekologický spôsob likvidácie odpadu, termické zneškodnenie, pri ktorom moderná technológia umožňuje vyrobiť teplo, ktoré
vzniká pri spaľovaní odpadu, elektrinu.
Zistia, že triedi sa aj to, čo sa spáli, pretože zo škvary sa separuje sklo, železné
a neželezné kovy. Že triediť má zmysel,

10

sa každý rok presvedčia stovky detí v recyklačnom závode General Plastic v Kolárove. Je to podnik zaoberajúci sa recykláciou a výrobou PET fliaš a fólií.
Deti si odnášajú nielen lákavé farebné
výlisky PET fliaš, ktoré sa podobajú na
skúmavky, ale aj informácie, že kokpity
stíhačiek, flisové vetrovky, či štetiny
metly sú z plastu. Z návštevy spoločnosti Vetropack Nemšová majú žiaci pocit, že sa nachádzajú v alchymistickej
dielni starých sklárov, ale s vymoženosťami modernej technológie 21. storočia. Čistota, presnosť a teplo, to sú tri
veci, čo žiakov ôsmych ročníkov upútali.
Na dotrieďovacej linke videli ako ľudia
neseparujú a koľko iného odpadu sa
dostane do zelených nádob. Exkurzia
bola zážitkom nielen pre deti, ale aj
pre dospelých. 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 žiarili, keď si
mali možnosť nasadiť zbernú nádobu
na zberné vozidlo a stlačiť ten správny
gombík, či simulovať riadenie smetiarskeho auta. Tento krát si vyskúšali auto,
ktoré sa využíva na zber odpadu
v ťažko dostupných terénoch, hlavne
v centre historického mesta. Niektorí
škôlkari v aute doslova zamrzli a nebolo žiadnej motivácie ich dostať z auta
von. Trúbenie z obrovského auta sa
ozývalo celou ulicou, možno ho počuli
až na blízkom letisku. Okrem zážitku sa
dozvedeli množstvo informácií. Niektorí z nich si prácu u nás rozmysleli, keď
sa dozvedeli, že smetiari pracujú okrem
nedieľ a dvoch sviatkov každý deň
v roku. Tešíme sa, že aj tento rok sa
nám podarilo uskutočniť toto mesačné
podujatie, ktoré doteraz absolvovalo
4000 tisíc detí Olománie.
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Podporujú nás v tom, o čo sa snažíme...
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.
Vaša spoločnosť dlhoročne podporuje projekt Olománia. Podporuje
APOH aj iné environmentálne projekty? V súčasnosti podporujeme
okrem Olománie ešte Ekotopfilm/Envirofilm, ďalšie aktivity na tento rok
v pláne podpory nemáme.
Prečo podporujete výchovnovzdelávací projekt OLOMÁNIA? Projekty
takéhoto charakteru vychovávajú
mladé generácie smerom k trvalo
udržateľnému rozvoju spoločnosti,
preto daný projekt podporujeme dlhodobo, nakoľko má pre nás veľký význam
posunúť vnímanie spoločnosti aj k otázkam ochrany životného prostredia.
Čo Vás v poslednej dobe upútalo
v enviro oblasti? V poslednom období
toho veľa nebolo, jedine ak snaha Ministerstva ŽP pripraviť a uviesť do života
už ďalšiu novelu zákona o odpadoch.
www.apoh.sk


RNDr. Michal Sebíň

aj iné environmentálne projekty?
Čím je OLOMÁNIA výnimočná? Olománia, predtým známa pod názvom
Olompiáda, je systematickým projektom našej partnerskej zberovej spoločnosti OLO a zapojených je do nej väčšina bratislavských škôl. Projekt je
postavený hravou formou, čo na deti
pôsobí motivujúco. Veľmi peknou bodkou za celoročným snažením žiakov
z viac ako 100 bratislavských škôl je
Veľké finále Olománie, na ktoré sa deti
tešia počas celého roka.
Čo Vás v poslednej dobe upútalo
v enviro oblasti (správa, či film)?
Z filmov ma zaujal dokument Labuť,
ktorého odkaz sa stal hlavným mottom
nového ročníka filmového festivalu
Ekotopfilm – Envirofilm 2017, motto
znie: „Na konci evolúcie nie je krása“.

Film nás má smerovať k tomu kam až
s trochou zveličenia môže naša existencia smerovať.
Z pozitívnych správ, by som spomenul,
čoraz intenzívnejšie celosvetové aktivity zamerané na recykláciu odpadov
a odstraňovanie odpadov z prírody
(megalapače pre oceány, výroba značkových tenisiek z plastov vylovených
z mora a pod.).
Vidíte rozdiely na Slovensku v postojoch ľudí na triedenie? Veľké, doslova revolučné, zmeny v legislatíve začali platiť v júli minulého roka. Stali
sme organizáciou zodpovednosti výrobcov. Je to však príliš krátka doba na
vyhodnocovanie. Za ten čas sa nám podarilo rozbehnúť veľa vzdelávacích aktivít, avšak na celkovú celospoločenskú
zmenu bude nevyhnutný dlhší časový

Spoločnosť NATUR-PACK je tzv. oprávnenou organizáciou, ktorá výrobcom
(pôvodcom odpadov) zabezpečuje plne-

nie povinností vyplývajúcich zo zákona
o odpadoch. V priebehu roku 2016 prechádzame v dôsledku novej legislatívy
veľkými zmenami a už od 1.7.2016 sa
zmeníme na Organizáciu zodpovednosti
výrobcov. Zároveň s tým prevezmeme
zodpovednosť za financovanie triedeného zberu a vzdelávanie verejnosti
v 1115 obciach a mestách na Slovensku,
vrátane Bratislavy. Financovanie triedeného zberu, ale aj vzdelávacích a propagačných aktivít bude zabezpečené
prostredníctvom recyklačných poplatkov výrobcov, ktorí sú našimi klientmi.
A tých máme celkovo viac ako 5000.
Vaša spoločnosť dlhoročne podporuje projekt Olománia. Podporujete
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úsek a obrovské úsilie všetkých organizácií zodpovednosti výrobcov. Čo nás
však rozhodne teší je skutočnosť, že
programy, za ktorými stojíme či už ako
spoluautori, autori, alebo partneri, sa
v praxi ukázali byť životaschopné a pre
deti a verejnosť atraktívne. Spomeniem
aspoň niektoré: spustenie prvej mobilnej aplikácie na podporu triedeného
zberu Green Bin, Generálne partnerstvo a vlastný vzdelávací program na
putujúcom filmovom festivale Ekotopfilm – Envirofilm, a v neposlednom rade partnerstvá so zberovými
spoločnosťami OLO a KOSIT, ktoré
v priestoroch ich spaľovní úspešne rozbehli vzdelávacie centrá (OLO Centrum a Centrum environmentálnej
výchovy).
www.naturpack.sk


Ing. Ingrid Janečková
Vaša spoločnosť dlhoročne podporuje projekt Olománia. Podporuje
Mercedes aj inde environmentálne
projekty vo svete? Za
všetky by som spomenula náš vlastný projekt
car2go. Ide o tzv. carsharing, teda zdieľanie
vozidiel, ktoré si môžete
jednoducho objednať a zaplatiť pomocou mobilnej aplikácie. Vo vybraných
mestách na čele s našou centrálou, Štutgartom, sú súčasťou vozového parku
car2go plne elektrické vozidlá, ktoré
svojimi nulovými lokálnymi emisiami
výrazne prispievajú k očisťovaniu

„

ovzdušia v dopravou preťažených metropolách.
Malé deti obdivujú smetiarske
autá, ktoré vyrába Vaša automobilka. Sledujete aj vy osobne autá
konkurencie? Samozrejme, sledovanie aktivít a posudzovanie produktov
konkurencie je súčasťou našej každodennej práce. Sme radi, že na svete existujú viaceré výnimočné značky automobilov, no ešte viac nás teší, že značka
Mercedes-Benz dominuje v obľúbenosti, čo potvrdzujú aj počty predaných
vozidiel.

Čo Vás v poslednej dobe upútalo
v enviro oblasti (správa, či film)?
Momentálne sa v médiách čoraz častejšie objavuje téma potreby efektívnejšej recyklácie odpadu. Slovensko je
so svojím podielom recyklovaného komunálneho odpadu na chvoste Európskej únie a do roku 2020 potrebuje
spraviť zásadné zmeny. Pevne verím, že
tento problém nezostane na okraji nášho záujmu a prijmeme potrebnú zodpovednosť.

Ďakujeme partnerom za
dlhoročnú spoluprácu a pomoc.

www.mercedes-benz.sk

“
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