
25. február 2013, pondelok 9:00 – 12:00
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE FESTIVALU

Roman Achimský – Odvoz a likvidácia odpadu 
Pavol Lím – Ekotopfilm

Téma: ŠESŤ KONTINENTOV ODPADU

Hostia diskusie: 
Peter Krasnec – General Plastic
Luboš Fellner – CK BUBO

Filmy: Profesor Planéta / Máš fľašu? (UK) – Dažďový 
prales I. (DE), – Dažďový prales II. (DE),
Program odporúčame pre žiakov 1. a 2. stupňa

26. február 2013, utorok 9:00 – 12:00
Téma: ŽIVOT V BLÍZKEJ BUDÚCNOSTI

Hostia diskusie:
Ivan Bella – 1. slovenský kozmonaut
Iľja Majda – Mercedes-Benz
Vladimír Švábík – Odvoz a likvidácia odpadu

Filmy: Odkaz – Veterná elektráreň (DE) – Dokážu prasiatka
vyrábať elektrinu? (DE) – Vrchy v ohrození / Autá 
na vodu (DE) – Elektroautá (DE)
Program odporúčame pre žiakov 2. stupňa

27. február 2013, streda 9:00 – 12:00
Téma: SVET NÁŠ KAŽDODENNÝ

Hostia diskusie:
Matúš Čupka – Zelená Hliadka
Pavel Dvořák – Likvidácie odpadu očami histórie
Tatiana Adamcová – Systém zberu zavedený na území Bratislavy

Filmy: Profesor Planet/ Smetiar (UK) – Profesor Planet / 3 RS, 
hierarchia odpadu (UK) – Slnečné kolektory (DE) – Kvapka (E)
– Smetiarska kavaléria (SR) 
Program odporúčame pre žiakov 1. stupňa

Prihláste sa, TU. 

olompiada.sk

Partneri:

OLOMPÍJSKY
FILMOVÝ
FESTIVAL

HOTEL HOLIDAY INN, 25. 2. – 27. 2. 2013
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ŠKOLA V PR
ÍRODE!
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Detskú kreativitu 
podporí spoločnosť

, ktorá 
pripravila akčný 

program.

ÚČASŤ NA FESTIVALE JE ODMENENÁ 30 BODMI VPÍSANÝMI DO OLOMPÍJSKEJ
TABUĽKY!
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PROGRAM
OLOMPIÁDY
2012/2013

ZBER PAPIERA
– po celý školský rok

ZBER PLASTU
– po celý školský rok

ÚČASŤ NA PODUJATÍ  
„S OLO ZADARMO DO ZOO“ 
17. 9. – 5. 10. 2012

ÚČASŤ NA PODUJATÍ
„OLOMPÍJSKY FILMOVÝ FESTIVAL“ 
február 2013 (partner Ekotopfilm)

ÚČASŤ NA EXKURZII „DEŇ V OLO
alebo PRÍBEH PLASTOVEJ FĽAŠE“ 
marec 2013 (partner General Plastic) 

ABSOLVOVANIE MOBILNEJ
DOPRAVNEJ VÝCHOVY 
apríl 2013 (partner Mestská Polícia)

ÚČASŤ NA „OLOMPÍJSKYCH
MAJSTROVSTVÁCH V HOKEJI“
apríl 2013 so Zdenom Cígerom

ÚČASŤ NA PODUJATÍ MÁJOVÁ
MINI ZOO S OLO pre najmenších
máj 2013 (partner ZOO)

„OLOMPÍJSKI UMELCI, TVORME,
MAĽUJME A PÍŠME!...“ 
január – máj 2013  
Výtvarná súťaž s témou „OLO KALENDÁR“,
Literárna súťaž „básnička o OPIČKE SHANI“,
Foto - video súťaž „RECYKLÁCIA“

Spoločne sme v septembri zahájili 1. ročník

OLOMPIÁDY, v októbri sme spolu so Zdenom 

Cígerom adoptovali mláďa šimpanza učenlivého,

SHANI – KIMANI, vo februári si môžete prečítať 

našu prílohu SME V ŠKOLE venovanú Odpadovému

hospodárstvu, po celý rok čistíme spolu so ZELENOU

HLIADKOU našu Bratislavu a po vyhodnotení

olompíjskych disciplín sa VŠETCI SPOLOČNE 

TEŠÍME NA JÚNOVÉ OLOMPÍJSKE FINÁLE!  

Stačí jeden klik

olompiada.sk
a ste v hre, kedykoľvek!
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Partneri:

OLOMPÍJSKE disciplíny:

ŠKOLA V PRÍRODE!



PROGRAM – OLOMPÍJSKY FILMOVÝ FESTIVAL/ EKOTOPFILM 
25.2.2013 ŠESŤ KONTINENTOV ODPADU

9,00 - 9,10 Slávnostné otvorenie festivalu
Pavel Vitek (OLO)
Roman Achimský (OLO)
Pavol Lím (Ekotopfilm)

9,10 - 9,20 Oficiálna hymna Ekotopfilm - EARTH SONG (7:29)

9,20 - 9,25 Profesor Planéta/ Máš fľašu? (UK) (5:00)

9,25 - 9,45 SEPARÉ, TÉMA PLASTY (20:00)

9,45 - 10,05 Diskusný príspevok - Príbeh jednej fľaše Peter Krasnec (General Plastic)

10,05 - 10,20 Prestávka

10,20 - 10,30 Dažďový prales (DE) (10:21)

10,30 - 11,00 Diskusný príspevok - Šesť kontinentov odpadu Luboš Fellner (CK BUBO)

11,00 - 12,00 Voľný program - kreatívny program, prehliadka výstavy MAKEDO

Tlačová konferencia od 9,45 hod.

26.2.2013 ŽIVOT V BLÍZKEJ BUDÚCNOSTI

9,00 - 9,05 Otvorenie 2. dňa festivalu Pavel Vitek (OLO)

9,05 - 9,15 Oficiálna hymna Ekotopfilm - EARTH SONG (7:29)

9,15 - 9,20 Vesmírny odkaz (3:00)

9,20 - 9,30 Program s myškou/ Veterná elektráreň (DE) (6:00)

9,30 - 9,35 Program s myškou/ Dokážu prasiatka vyrábať elektrinu?(DE) (5:27)

9,40 - 10,10 Diskusný príspevok - Vesmírny odpad Ivan Bella (1. SR kozmonaut)

10,10 - 10,25 Prestávka

10,25 - 10,35 Neuneinhalb/ Vrchy v ohrození/ auto na vodu (DE) (9:58)

10,35 - 10,45 Neuneinhalb/ Elektroautá (DE) (10:00)

10,45 - 11,05 Diskusný príspevok - Ekoautá Iľja Majda (Mercedes-Benz)

11,05 - 11,20 Diskusný príspevok - EKO spôsob likvidácie odpadu Vladimír Švábík (OLO)

11,20 - 12,00 Voľný program - kreatívny program, prehliadka výstavy MAKEDO

27.2.2013 SVET NÁŠ KAŽDODENNÝ

9,00 - 9,05 Otvorenie 3. dňa festivalu Pavel Vitek (OLO)

9,05 - 9,15 Oficiálna hymna Ekotopfilm - EARTH SONG (7:29)

9,15 - 9,20 Profesor Planéta/ Smetiar (UK) (5:00)

9,20 - 9,25 Profesor Planet/ 3 RS Hierarchia odpadu (UK) (5:00)

9,25 - 9,35 Život/ Salvove dobrodužstvá v novom svete (ES) (8:00)

9,35 - 10,05 Diskusný príspevok - História likvidácie odpadu
Diskusný príspevok - Zelená hliadka v akcii

Pavel Dvořák
Matúš Čupka (Zelená Hliadka)

10,05 - 10,20 Prestávka

10,20 - 10,35 Smetiarska kavaléria (SR) (16:28)

10,35 - 11,00 Diskusný príspevok - Systém zberu zavedený na území Bratislavy Tatiana Adamcová

11,00 - 12,00 Voľný program - kreatívny program, prehliadka výstavy MAKEDO

OTA ☺ (OLOMPÍJSKA TLAČOVÁ AGENTÚRA)

OFF = OLOMPIÁDA + EKOTOPFILM 
Olompíjsky filmový festival 

OFF nie je o zatváraní, ale o slávnostnom otváraní nášho festivalu, na ktorý vás  všetkých  pozývame.
Olompíjsky filmový festival organizuje spoločnosť OLO a.s. v spolupráci s Ekotopfilmom, v dňoch
25. 2. – 27. 2. 2013 v kongresovej sále hotela Holiday Inn.

Ako vznikol nápad?
Olompiáda bola minulý rok ocenená ako  ENVIRO NÁPAD ROKA 2012 na medzinárodnom festivale filmov
o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm, ktorý nás oslovil svojim posolstvom a šírkou záberu. A to už bol iba
krôčik k myšlienke,  priblížiť našim detským „olompionikom“  svet odpadu, prostredníctvom zvedavej kamery
na potulkách svetom a vo svete odpadu.

Cieľom nášho festivalu je predstaviť školopovinnej mládeži prostredníctvom zaujímavých filmových enviro
dokumentárnych projektov, výstavy fotografií a umeleckých diel zo separovaného materiálu a besied so známymi
osobnosťami myšlienky TURológie, separovania, recyklovania,  odpadového hospodárstva ako celku a ochrany
životného prostredia. O zábavu sa postará spoločnosť Makedo, ktorá podnieti nekonečnú detskú fantáziu
a kreativitu. Program festivalu je zostavený z troch samostatných tematických dní, ŠESŤ KONTINENTOV ODPADU,
ŽIVOT V BLÍZKEJ BUDÚCNOSTI a SVET NÁŠ KAŽDODENNÝ.

Festival zaháji riaditeľ spoločnosti OLO a.s. Roman Achimský a generálny riaditeľ festivalu Ekotopfilm, Pavol
Lím. Naše pozvanie prijali, 1. slovenský kozmonaut Ivan Bella, neúnavný cestovateľ Luboš Fellner z CK Bubo,
historik Pavel Dvořák, riaditeľ spoločnosti General Plastic, Peter Krasnec, PR manager spoločnosti Mercedes –
Benz, Iľja Majda, zakladateľ Zelenej hliadky Matúš Čupka a Tatiana Adamcová, vedúca oddelenia životného
prostredia Hlavného mesta SR.

Nesmierne nás potešil, fakt, že prihlasovanie účasti na toto podujatie sme museli zastaviť po piatich dňoch od
jeho spustenia, keďže účasť v rekordnom čase potvrdilo 1217 detí a pedagógov z bratislavských základných škôl.  

Prajeme OFF skvelý štart!

Uff ☺



ANOTÁCIA K DOKUMENTÁRNYM FILMOM

PROGRAM S MYŠKOU: DOKÁŽU PRASIATKA
VYRÁBAŤ ELEKTRINU? 
Štát: Nemecko 
Rok: 2008
Réžia: Matthias Wegmann
Video: 5 min. 27 sek. 
Dokážu prasiatka vyrábať elektrinu? Dobrá otázka,
bez tak nám ich nosy rypáčiky pripomínajú zásuvky.
Ale nepotečie z nich žiadna elektrina. Trik je inde.
V tom čo z nich zozadu vychádza. Z toho sa dá získať
bioplyn a z neho elektrina. Ako to naozaj funguje,
vysvetľuje tento program pre deti. 

DEVÄŤ A POL: DAŽĎOVÝ PRALES
Štát: Nemecko 
Rok: 2008
Réžia: Anne Leger
Video: 10 min. 21 sek. 
Nolberto je 13 ročný chlapec z indiánskeho kmeňa
Awa. So svojou rodinou býva v ekvádorskom
pralese. Malin je u nich na návšteve a dozvedá sa
ako tam žijú. Nolberto jej ukazuje kam chodí do
školy, či má svoju vlastnú izbu a čo rád obeduje.
Okrem toho sa Malin dozvedá prečo je jeho
domovina v ohrození. 

NINE-AND-A-HALF: ELEKTROAUTÁ
Štáte: Nemecko
Rok: 2011
Réžia: Gesa Dankwerth

Antía Martinez Amor
Katrin Cürük 

Video: 10 min. 
Elektroautá jazdia na elektrinu a na rozdiel od áut
na pohonné hmoty nevypúšťajú skleníkové plyny
do ovzdušia. Ale v Nemecku jazdí na cestách len pár
elektroáut. Ale to by sa malo v budúcnosti zmeniť.
Čo sa musí zlepšiť? Ako veľmi sú elektroautá
ekologické a sú hlučné? 

NINE-AND-A-HALF: VRCHY V OHROZENÍ
Štát: Nemecko
Rok: 2010
Réžia: Katrin Cüruk
Video: 9 min. 58 sek.
Milióny nadšencov zimných športov lyžujú
a snowbordujú v Alpách každý rok. Veľa z nich si ani
neuvedomuje ako tým ubližuje flóre a faune. Beni
a Rafael sú snowborďáci a milujú jazdu mimo
zjazdovky. Je nebezpečná nielen pre nich, ale aj pre
zvieratá. 

PROFESOR PLANÉTA: SMETIAR
PROFESOR PLANÉTA: MÁŠ FĽAŠU?
PROFESOR PLANÉTA: 3 X RS 
Štát: UK
Rok: 2010
Réžia: Ben Meaker, Tom Tapper
Video: 3 x 5 min. 
Program krátkych filmov pre deti prvého stupňa ZŠ
o rôznych ekologických problémoch. 

PROGRAM S MYŠKOU: VETERNÁ ELEKTRÁREŇ 
Štát: Nemecko 
Rok: 2007
Réžia: Wolfgang Wegmann
Video: 6 min. 
Film vysvetľuje ako vyrába veterná elektráreň
elektrickú energiu pomocou veterných mlynov. Na
ilustráciu použijú dynamo bicykla. 

ŽIVOT: SALVOVE DOBRODRUŽSTVÁ V NOVOM
SVETE
Štát: Španielsko
Rok: 2008
Réžia: Alex Ruiz
Video: 8 min. 
Salvador je zrazu sám, bez manželky a bez syna. Musí
začať nový život. Nájde si troch úžasných priateľov.
Spolu idú na výlet a Salva objaví nový ekologický
postoj k vode a životu, ktorý ho začne napĺňať. 

OLO/ 4AV.SK: SMETIARSKA KAVALÉRIA 
Štát: Slovensko
Rok: 2012
Réžia: Jozef Bábik 
Video: 16 min. 28 sek.
Odpadky sú každodennou súčasťou života občana
hlavného mesta tak samozrejmou ako ich odvoz
smetiarskymi autami spoločnosti OLO a.s., ktorá túto
činnosť vykonáva už viac ako 20 rokov. 
Krátky pohľad do histórie spoločnosti. 

N - club: SEPARÉ, TÉMA PLASTY 
Štát: Slovensko
Rok: 2009
Video: 26
Separovanie plastov sa pomaly stáva každodennou
súčasťou nášho života. Recyklácia rôznych druhov
plastov a ukážky rôznych technológií spracovania je
zaujímavým poznaním pre laickú verejnosť. Teraz už
budeme vedieť kam smeruje odpad zo žltého
kontajnera.

AUTORI DIEL VÝSTAVY

MUDr. Luboš Fellner – Fotografie

Ing. Arch. Juraj Výboh – Bytové doplnky
architekt, víťaz 14. ročníka recyklačného Fóra dizajnu, pôsobiaci pod značkou REPA, ktorý sa venuje tvorbe
vlastného dizajnu pri výrobe svietidiel, bytových doplnkov a výrobe drobného nábytku prevažne zo starých
nepotrebných vecí 

Ľudia používajú veci. Niektoré použijú jednorázovo, niektoré im slúžia aj desaťročia. A keď doslúžia, potom
putujú ako sa hovorí: “Do smetí.“ 
Ale život je večný. Mnoho z tých vecí má ešte potenciál. Možno práve preto, že pre nás už umreli môžu prejsť
radikálnou premenou a môžu byť použité novým a nečakaným spôsobom. A tak nás prekvapia. Povstanú
z prachu a každý cíti vôňu príbehu. Škrabance sú krásne.
Neustále hľadanie námetov
Skoro do všetkého sa dá vŕtať a ryť, skoro všetko sa dá lepiť a spájať, rezať, strihať, lámať a ohýbať, skrúcať a taviť,
zvárať a brúsiť. Čokoľvek sa dá použiť na výrobu niečoho úplne iného. Techník aj materiálu je naozaj veľa.
Niektoré veci hľadá on sám, niektoré veci si hľadajú jeho. Niektoré veci mu prinesú ľudia, iné veci ho prinesú
k ľuďom. Všetko sa deje inak a tá inakosť priťahuje. 
Životné krédo: Život a krása sú častokrát jedinečným spôsobom ukryté práve v tom nepotrebnom, nechcenom,
odhodenom a neužitočnom. 
Prečo podpora myšlienky Olompijského hnutia? Veril som, že charakter mojej tvorby snáď prirodzene zapadá
do myšlienky celej iniciatívy. Potešil som sa, že ju môžem obohatiť, doplniť a urobiť ju pestrejšou. 
Ako to je s jeho osobným príkladom v separovaní odpadu? 
Dokonale dôsledný nie som, ale rozhodne odpad separujem. Keď idem k smetným košom tak to aj zahrmoce,
zašuchoce aj cinkne.

Mgr. Daniel Hevier – Knihy trochu inak...
Slovenský básnik, prozaik, dramatik, scénarista, textár a autor literatúry pre deti a mládež
Člen Olompíjskeho výboru

Jeho prvé literárne diela začali vychádzať už v 70. rokoch 20. storočia. Hevier je takmer univerzálnou tvorivou
osobnosťou. Stal sa autorom poézie, prózy, esejí, básní pre deti, rozprávok, prekladov, autorských antológií pre
dospelých i pre deti, textov piesní, divadelných a rozhlasových hier,libret muzikálov, filmových a televíznych
scenárov, scenárov pre multimediálne projekty a spolupracuje s rozhlasom aj televíziou. Okrem toho sa venuje
výtvarnému umeniu, interpretácii vlastných piesní a autorskému divadlu. Daniel Hevier je aj priekopníkom
tvorivého písania na Slovensku, vedie početné workshopy a e-learningové tvorivé písanie on line.
Začínal písaním poézie pre dospelých, neskôr sa začal venovať najmä tvorbe pre deti a mládež. Do poézie
vniesol duch ľahkosti a hravosti, hýrivú metaforiku a vtip, na rozdiel od všetkých dovtedajších zvyklostí je viac
očarený mestom než dedinou a je veľmi senzitívny a spontánny. Má veľký zmysel pre slovné hry, ktoré sú často
funkčným prvkom stavby jeho rozprávok. Roku 2009 vydal svoj prvý román Kniha, ktorá sa stane (Kalligram).
Jeho vydavateľstvo Hevi, vydalo viac ako 100 diel z jeho tvorby.
Poznáte slová pesničiek? „Reklama na ticho“ – Team, „Ľudia nie sú zlí“ – I.M.T. Smile, „Pieseň pre nesmelých“ –
Team, „Líška“ – Jana Kirschner, „Láska necestuj tým vlakom “– Pavol Habera, „Druhá možnosť“ – Pavol Hammel
& Darina Rolincová, „Severanka“ – Team, „Žena, priateľ človeka“ – Jana Hubinská, „Nároční“ – Team, „Svet lásku
má“ – Pavol Habera & Karel Gott & Peter Dvorský a mnohé iné... tie sú jeho:-)
„Keď ochrániš život, život ochráni teba“, hovorí Daniel Hevier, člen Olompíjskeho výboru.



KTO JE KTO NA OFF

RNDr. Peter Krasnec, PhD.
Riaditeľ spoločnosti General Plastic, a.s.  
Prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve

...Ešte stále platí, že profesia smetiar je v chlapčenskom veku považovaná za prestížne povolanie. Znovu som
sa o tom presvedčil v známej smetiarskej firme OLO, ktorá usporiadala pre prázdninujúcich školákov akciu
v detskom tábore, kde sa „hrali na povolania“. A vy ste dokonca prezidentom „smetiarov“, teda vlastne ich
asociácie. Tiež si plníte svoj detský sen?
Keď som bol malý, mal som veľa snov, čo by som chcel robiť. Musím sa však priznať, že robiť „smetiara“ nebol
môj sen, ale ako sa vraví „jeden mieni a život mení“. Nakoľko sa tejto oblasti venujem od skončenia vysokoškolského
štúdia, môžem len potvrdiť, že je natoľko zaujímavá a tak komplikovaná, že ani pomaly po 12 rokoch sa stále
necítim byť expertom. No neľutujem to, lebo, aj keď si to ľudia často neuvedomujú, oblasť odpadov zasahuje
do každodenného života každého jednotlivca, podnikateľa, či spoločnosti. Počas mojej praxi som navštívil
mnohé spoločnosti (automobilky, elektrárne, rafinérky, cementárne, železiarne, papierne, výrobcov LCD
televízorov, spoločnosti zaoberajúce sa výrobou potravín, nápojov, obchodné reťazce a pod.) a stretol som
obrovské množstvo ľudí z rozličných krajín, politiky, samosprávy, verejnej správy ako aj súkromnej sféry, že si
myslím, že táto oblasť je asi jedna z najprierezovejších, aké kedy existovali.

MUDr. Ľuboš Fellner
Cestovateľ a majiteľ CK BUBO

Ľuboš Fellner pôvodne vyštudoval medicínu a ako lekár sa zúčastnil prvých troch úspešných transplantácií
srdca na Slovensku. V tom čase si však už od operačného stola pravidelne odskakoval na zájazdy do ďalekých
krajín. Nelákali ho blízke moria, on chcel s batohom na pleciach objavovať svet. Tá túžba bola taká silná, že po
rokoch dal medicíne zbohom a naplno sa začal venovať cestovnej kancelárii BUBO Travel Agency, ktorú vedie
spolu so svojím bratom. Špecializuje sa na destinácie, ktoré zo slovenských cestovných kancelárií nerobí nikto.
Hlavným mottom je zažiť čo najviac, a najmä spoznať cudzie krajiny inak ako len z jednej promenády. Takýmto
spôsobom ukazuje svet aj svojim trom deťom.
Poznávacie zájazdy kľúčom úspechu?
Poznávacie zájazdy robíme na 6 kontinentov. Naším mottom je intenzívny život. Chceme, aby ľudia vyskúšali
zaujímavé veci. Napríklad v Japonsku ich berieme na zápasy sumo alebo na ochutnanie smrteľne jedovatej
ryby. Dáme si tradičné jedlo kaiseki, cestujeme najrýchlejším japonským vlakom, zastavíme sa pod horou Fudži.
Snažíme sa ukázať krajinu do hĺbky cez intenzívne zážitky. 
Krúžkuje si najscestovanejší Slovák krajiny, ktoré navštívil?
To nie je môj štýl. Už to však vyzerá, že stihnem precestovať všetky krajiny sveta, takže tých posledných desať si
zaškrtnem (smiech). V lokalitách ma však tromfnú sprievodcovia z firmy. Ja som bol v Indii tridsaťkrát, oni aj stokrát.

Ing. Ivan Bella
Prvý slovenský kozmonaut
Člen Olompíjskeho výboru

Ivan Bella, pilot vojenských stíhacích a stíhacích - bombardovacích lietadiel, ktorý lietal na strojoch MiG-21
a SU-22 a člen 27. expedície na orbitálnu stanicu MIR s predurčením na funkciu kozmonaut -výskumník. Jeho
kozmický let trval 7 dní, 21 hodín a 56 minút a po takmer 8 dňovom pobyte vo vesmíre, v module s padákom,
úspešne pristál v zasneženej kazašskej stepi. Počas letu realizoval 6 vedeckých projektov, štyri z oblasti medicíny
a po jednom z oblasti biológie a fyziky. Slovenská republika sa tak zapísala do zoznamu krajín, ktoré majú svojho
kozmonauta ako 21. krajina.
Ako likvidujú odpad kozmonauti? 
Kozmonauti pracujúci na orbitálnych komplexoch nevyhadzujú odpad, ktorý vyprodukujú do vesmíru, ale

zhromažďujú ho na palube. Periodicky prilietava do kozmu nákladná loď, ktorá priváža kozmonautom potrebné
veci, ako potraviny, vodu, oblečenie, prístroje na experimenty. Následne je naplnená odpadom z kozmickej
lode. Nakoľko nákladná loď nemá tepelný štít, pri spiatočnom prechode cez atmosféru zhorí aj s odpadom. Pri
teplote, ktorá vzniká trením o molekuly vzduchu (takmer 3000ºC) sa to všetko odparí – zmení na teplo a svetlo.
Niekoľkonásobne vyššia teplota pri návrate nákladnej lode je spôsobená mimoriadne vysokou rýchlosťou oproti
rýchlosti pri stúpaní do vesmíru. Tento spôsob likvidácie odpadu je mimoriadne ekologický.  
Ako náš kozmonaut likviduje odpad na Zemi?
V našej rodine (má štyri deti) je už dávno zakorenená myšlienka separácie odpadu. Som presvedčený, že triedenie
odpadu je vysoko účinným spôsobom ochrany životného prostredia. Preto by si ho mal osvojiť každý, komu
skutočne záleží na kvalite života na Zemi.
Ivan Bella je aj členom Olompijského výboru. Prečo?
Táto myšlienka ma oslovila okamžite. Environmentálna výchova na školách má už svoje miesto, ale podporiť
ju aj inými aktivitami je nevyhnutné. Presadenie myšlienky Olompijského hnutia, 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.   

Ing. Iľja Majda
PR Manager Mercedes – Benz

Tlak na zníženie emisií skleníkových plynov zapôsobil na automobilky, ktoré každoročne predstavujú na
autosalónoch celého sveta nové modely ekologických áut, Jedným z lídrov v oblasti vývoja zelenej technológie
v doprave, ekologických automobilov, je automobilka Mercedes – Benz. Tejto oblasti sa už venuje desiatky
rokov a investuje do ekologických projektov po celom svete. 

PhDr. Pavel Dvořák
slovenský historik, spisovateľ a publicista

Založil a vedie vydavateľstvo RAK .Zameriava sa najmä na historizujúcu literatúru faktu, prezentovanie prameňov
k dejinám Slovenska a Slovákov a memoárovú literatúru. Autor nádherných diel z našej histórie, spomenieme
Odkryté dejiny, Lovci mamutov a tí druhí, Zlatá kniha Bratislavy, Krvavá Grófka, Stopy dávnej minulosti, Bratislava-
Podhradie,  Zbierka kníh o Bratislave a mnoho ďalších..

Mgr. Matúš Čupka
Spoluzakladateľ Zelenej Hliadky

V roku 2011 začalo v Bratislave niečo, čo tu ešte nebolo. Vznikla malá smelá dobrovolná iniciatíva s myšlienkou
zbaviť bratislavské ulice odpadkov a svojou činnosťou vstúpiť do svedomia všetkých znechutených, sklamaných
obyvateľov , ktorí už zlomili palicu nad našimi verejnými priestranstvami a prestali veriť, že raz sa dožijeme
čistých ulíc v našom meste. Táto iniciatíva si dala meno Zelená Hliadka.   

Ing. Tatiana Adamcová
Vedúca oddelenia životného prostredia hlavného mesta SR

Čomu všetkému sa oddelenie životného prostredia hlavného mesta SR venuje? Plní povinnosti držiteľa odpadu,
zabezpečuje a organizuje separovaný zber využiteľných zložiek a odpadu s obsahom škodlivín z komunálneho
odpadu, spracováva Program odpadového hospodárstva (POH), vytvára podmienky pre zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a domového odpadu s obsahom
škodlivín, kontroluje odchyt túlavých zvierat a zber uhynutých zvierat, zabezpečuje a kontroluje plnenie
povinností pri celoplošnej deratizácii na území hlavného mesta v oblasti ochrany zdravia a veterinárnej
starostlivosti, kontroluje čistotu ovzdušia a…viac o činnosti oddelenia sa dozviete v diskusnom príspevku.


