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Hlavnými aktérmi Ekoroku s Nestlé sú deti
z Prievidze

O projekte
Projekt trval od novembra 2007 do 18. apríla tohto roka 

a jeho cieľom bolo zábavnou a pútavou formou vzbudiť u 
najmladšej generácii záujem o životné prostredie. Zúčastnili 
sa ho žiaci ôsmich základných a dvoch materských škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidze, ktoré je orga-
nizátorom podujatia na základe zmluvného vzťahu a finan-
čnej podpory spoločnosti Nestlé. 

Záverečná prezentácia výsledkov
Na záverečnom hodnotení jednotlivé školy prezento-

vali, čím všetkým sa zaoberali počas realizácie projektu. 
Náhodní okoloidúci sa pristavovali pri ich paneloch s tema-
tikou životného prostredia a deti im ochotne vysvetľovali, 
čo všetko chceli prostredníctvom svojich výtvarných dielok 
povedať. Boli tam makety škôl a deťmi vysnívaný areál z 
odpadových materiálov, stromy z papiera a plastu, a malé 
dielka z farebných uzáverov PET fliaš. Pri jednom zo stán-
kov skupina dievčat zo Základnej školy P. J. Šafárika, Eva, 
Simona a Adriana, už po niekoľkýkrát vysvetľovali návštev-
níkom, s čím sa ich škola zapojila do projektu. Hovorili, že 
na technickej výchove modelovali školu ako by mala vyze-
rať, vrátane oddychového areálu, z odpadov. Pomohli tiež 
pri úprave okolia školy, vyčistili brehy miestneho toku a vla-
ni nazbierali vyše 20 ton papiera. Všetky zúčastnené školy 
však spolu zozbierali až 153 ton papiera a viac ako 12 ton 
PET fliaš. Pre názornosť, výrobcovia hygienického papiera 
uvádzajú, že spracovaním jednej tony zberového papiera sa 
ušetria tri tony dreva. A ak pôjdeme v týchto výpočtoch 
a prirovnaniach ďalej, dozvieme sa, že ich zásluhou len v 
rámci tohto projektu sa ušetrilo asi 460 ton dreva, ktoré by 
bolo inak potrebné použiť na výrobu buničiny. Predstavuje 
to zhruba 109 dospelých stromov vo veku od 60 až 80 
rokov, ktoré by rástli na ploche okolo 3,7 hektára.

Deň Zeme v Prievidzi
Námestie Slobody v Prievidzi bolo v ten piatkový deň 

zrazu ako vymaľované. Ožilo pestrofarebnými improvizo-
vanými stánkami detí, ktoré pri príležitosti Dňa Zeme pred-
stavili svoje hravé ekologické aktivity. Stalo sa tak v rámci 
záverečného vyhodnotenia projektu Ekorok s Nestlé, ktorý 
takýmto spôsobom uzatvoril svoj už 5. ročník. 
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Úspešná spolupráca
Projekt Ekorok s Nestlé je príkladom dlhodobo úspešnej 

spolupráce mesta a potravinárskej spoločnosti pri riešení 
spoločensky dôležitej úlohy, akou je životné prostredie. 
Primátor Prievidze Ing. Ján Bodnár o ňom povedal, že pri-
náša dlhodobý efekt. Deti si vytvárajú potrebné návyky a 
svoje postoje v tomto smere prenášajú aj do svojich rodín. 
Zdôraznil, že spolupráca na zlepšovaní životného prostre-
dia je spoločným cieľom a prejavom zodpovednosti voči 
regiónu. 

Spoločnosť Nestlé podporila základné aj materské školy 
čiastkou v sume po stotisíc korún. Ako povedal jej konateľ 
Ing. Jaroslav Kollár, Nestlé má švajčiarske korene, pričom 
Švajčiari majú pozitívny vzťah  k zdravému životnému štýlu 
a niečo podobné by táto spoločnosť chcela prebudiť aj u 
mládeži na hornej Nitre, kde pôsobí jej závod.

Peter Farárik 
Foto: autor

Ekorok 2008
Tento ročník Ekoroka mal dve časti. Prvej, pod názvom 

Ekorok s Nestlé Slovensko, sa zúčastnilo 4 255 žiakov z ôs-
mich základných škôl. Druhú časť s názvom Za krajší areál 
materskej školy hravým spôsobom absolvovalo zhruba 200 
detí dvoch materských škôl. V rámci aktivity Smeti preč 
sa deti snažili obnoviť a udržiavať školský areál. O svojich 
aktivitách vydali EKO-spravodajcov a už tradičným ožive-
ním akcie bolo pravé EKO-karaoke. Prostredníctvom piesní 
žiaci vyjadrili svoj vzťah k životnému prostrediu a zdravému 
životnému štýlu. Na motívy známych piesní vymysleli za 
pomoci svojich pedagógov texty s témou ochrany životné-
ho prostredia. Najúspešnejšími boli pesničky Rodný kraj, Ži 
a nechaj žiť, Dážď, Zranená príroda a, samozrejme, spolu s 
nimi aj ich interpreti. Za zberové aktivity sa víťazom stala 
Základná škola Energetikov, kde na jedného žiaka nazbie-
rali vyše 61 kg papiera a 5,31 kg PET fliaš. 
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