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O vytvorenie nového slovenského rekordu – vygúľanie 
najväčšej gule z hliníkových fólií z čokolád, sa v rámci 
Envirofilmu 2008 pokúsia žiaci banskobystrických základ-
ných škôl. Tento nápad sa zrodil v hlave marketingovej ma-
nažérky Detoxu, s. r. o., Banská Bystrica Jany Nekyovej: 

„Keďže som istý čas pôsobila ako učiteľka základnej 
školy v Banskej Bystrici, poznám situáciu škôl. Pani uči-
teľky venujú environmentálnej výchove veľa času. Majú 
však problém, ako to finančne zabezpečiť. Veľmi radi by 
v škole separovali odpad, avšak niekedy nevedia, ako na 
to. Chceli sme im nejakým spôsobom pomôcť, napríklad 
len vyburcovať deti, ich rodičov, samosprávu – vlastne 
všetkých, aby sme skutočne začali odpad separovať a čo 
sa dá, využiť ako surovinu na ďalšie spracovanie. Bežný 
odpad nemusíme brať len ako špinu. V našej spoločnosti 
máme veľmi pekné smetné nádoby na separovaný zber, 
mimochodom, na festivale Envirofilm budú pri premieta-
cích sálach v každom meste. Sú to bežné smetné nádoby, 
ktoré náš trh ponúka,“ hovorí Jana Nékyová a dodáva, že 
k myšlienke „vygúľania rekordnej gule“ ju inšpiroval práve 
aj Envirofilm. Dobré nápady, ako je všeobecne známe, sa 
rodia vtedy, keď je človek v pohode a dobrej nálade. Tú má 
človek napríklad aj pri konzumácií sladkej čokolády. „So 
synom sme takto raz zo zjedenej čokolády urobili guľôč-
ku z hliníkovej fólie. A nápad bol na svete. Urobiť s deťmi 
rekordnú guľu.“ 

Myšlienka nadchla iniciátorov vytvorenia rekordu – spo-
ločnosť Detox, organizátorov Envirofilmu – Slovenskú 
agentúru životného prostredia, aj autora Knihy sloven-
ských rekordov Igora Svítoka a, samozrejme, aj školákov a 
učiteľov. Zo 16 základných škôl na území Banskej Bystrice 
sa do projektu zapojilo 12 škôl.

„Zber fólií z čokolád 
oficiálne začal prvého de-
cembra minulého roku a 
končí 30. apríla. Všetky 
školy dostali rovnako veľ-
ké kartónové kontajnery, 
do ktorých fólie ukladajú, 
a zberu sa zhostili naozaj 
vynikajúco. Mnohí rodičia 
nás zastavujú a nadšene 
informujú, ako celá rodi-
na zbiera fólie. Chcela by 
som povedať, že tu nejde 
o to, aby sme deti viedli k 
zvýšenej konzumácií čo-
kolád. Cieľom je, aby deti 
vytriedili fólie z čokolád, 
ktoré bežne skonzumujú,“ 
hovorí Jana Nékyová. 

Pokus o vygúľanie rekord-
nej gule sa uskutoční počas festivalu Envirofilm, v utorok 13. mája 
dopoludnia v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici. Nad gúľaním 
bude bdieť aj autor Knihy slovenských rekordov, ktorý 
guľu odváži a odmeria. Ešte predtým Detox na všetkých 
zúčastnených školách zorganizuje kvíz s otázkami z 
problematiky životného prostredia. Budú vyžrebovaní 
zástupcovia – gúľači gule zvlášť, aby každá škola mala 
na akcii svojich zástupcov. Súčasne prebehne anketa, 
aký osud guľu postihne. 

„Návrhy sú rôzne,“ hovorí Jana Nékyová. „Myslím si 
však, že guľa patrí deťom, ktoré ju tvorili, a preto im ne-
cháme právo o jej osude rozhodnúť.“ 

Veria hlavní organizátori guľania gule, že bude re-
kordná? A prispievajú k vytvoreniu rekordu aj oni? 
(Konzumovaním sladkostí, samozrejme!) „V prvom rade je 
u organizátorov poriadna tréma. Vytýčili sme si cieľ, ktorý 
nás viaže k veľkej zodpovednosti. Sľúbili sme deťom, že 
im pomôžeme zviditeľniť sa a pomôžeme im zapísať sa do 
Slovenskej knihy rekordov. Pevne veríme a urobíme všet-
ko preto, aby rekord bol úspešný. No a či konzumujeme 
čokoládu aj my? Samozrejme, všetci u nás v Detoxe sme 
jej milovníkmi. Máme tu tiež veľký kartónový kontajner a 
fólie zbierajú celé naše rodiny,“ povedala Jana Nékyová.

Anna Gudzová

Vygúľame si rekordnú guľu?

Igor Svítok, autor Knihy slovenských re-
kordov, sa slovenským rekordom venuje 
už desať rokov. Ochranná známka slo-
venské rekordy bola zaregistrovaná v 
roku 2002. Niektoré rekordy sa poda-
rilo zapísať do svetovej knihy rekordov. 

Do zberu hliníkových fólií sa zapojilo 12 banskobystrických škôl, medzi nimi aj žiaci Základnej školy zo 
Šálkovej (foto: Jana Nékyová)

Slovenské rekordy

Cibuľový rekord z Maduníc – v Maduniciach zhotovili cibuľový veniec, ktorý mal dĺžku 163 metrov. Dovedna 18 
žien plietlo cibuľu do vrkoča takmer 4 a pol hodiny. Spotrebovali pritom 2 800 kg cibule. Vylepšili tak vlastný rekord 
z roku 2005 o 13 metrov. Ich výkon má svetové parametre. 

Rekord v „Bocianopolise“ – Do Knihy slovenských 
rekordov sa dostala obec Zemplínske Hradište s prí-
vlastkom „Bocianopolis“ vďaka najväčšiemu výskytu 
bocianov. Zaznamenali tu najvyšší počet hniezd bociana 
bieleho na Slovensku. V súčasnosti je v obci 24 hniezd-
nych podložiek na samostatných betónových stĺpoch, z 
ktorých je 16 obývaných.

Rok 2007 si zaslúži prívlastok jubilejný. Vyšla Kniha 
slovenských rekordov, ktorá obrázkami a slovom pri-
bližuje niektoré z výkonov, ktoré Slováci za toto obdo-
bie vo veselých, ale aj zberateľských, remeselných či 
vážnych športových disciplínach dosiahli. Vybrali sme 
niekoľko z nich.
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Hovoríme s generálnym manažérom spoločnos-
ti Bayer pre Slovenskú a Českú republiku Dirkom 
Schade.

Pán Schade, ako sa dá spojiť úspešné podnikanie a ochrana 
životného prostredia?

Bayer ako celosvetová spoločnosť berie svoj záväzok 
ochrany životného prostredia veľmi vážne. Moje slová 
potvrdzuje napríklad ocenenie nezávislej The climate 
group, ktorá nám udelila titul, „najlepší v triede – líder 
v oblasti nízkej produkcie CO

2
“, už tretíkrát po sebe. 

Môžem povedať, že neostávame spať na vavrínoch. 
Pred niekoľkými mesiacmi spoločnosť Bayer predstavila 
Group-wide climate program. Jeho súčasťou sú inovatív-
ne riešenia v oblasti stavebníctva, pestovania obilia či 
biopalív. Program tiež obsahuje nový ambiciózny plán 
pre emisie, ako aj miliardu euro na ochranu životného 
prostredia v najbližších troch rokoch.

Najväčšia vytlačená kniha – Atlas krajiny Slovenskej 
republiky je najväčšou knihou vydanou na Slovensku. 
Vydavateľom – Ministerstvu životného prostredia SR a 
Slovenskej agentúre životného prostredia spracovanie 
tohto rozsiahleho diela trvalo 6 rokov. Kniha váži vyše 
5 kg má 344 strán, rozmery 53 x 47 cm. Atlas vyšiel 
aj na CD a DVD.

Najvyšší vinič rastie na sídlisku – Obyvatelia 
Bukureštskej ulice na košickom sídlisku Ťahanovce 
majú každoročne vinobranie priamo na sídlisku. Ich vi-
nohrad tvorí jeden koreň, zasadený priamo pri paneláku, 
ktorý vyrástol do výšky 6. poschodia. Oberačku realizu-
jú obyvatelia priamo z okien a balkónov. Vinič má asi 12 
rokov a zatiaľ je najvyšším na Slovensku.

Maxiruža vyrástla vo Vojke – Najvyššia dopestova-
ná ruža vyrástla pri dome manželov Heleny a Rudolfa 
Szakalovcov z Vojky nad Dunajom. Maxiruža dorástla 
do výšky 3,42 metra. Rekord bol zaznamenaný na jeseň 
roku 2004. Svojou výškou sa stala najvyššou ružou na 
svete.

Aké konkrétne environmentálne projekty realizuje spoločnosť 
Bayer na Slovensku?

Bayer je na Slovensku prvým partnerom, z radu 
podnikateľských subjektov, environmentálneho prog-
ramu Spojených národov (United Nations Environment 
Programme). V úzkej spolupráci s ministerstvom život-
ného prostredia a UNEP sme uskutočnili v roku 2007 
projekty výsadby stromov a zorganizovali environmen-
tálnu fotografickú súťaž Ekológia v objektíve. Som tiež 
veľmi rád, že sme sa stali partnerom Envirofilmu 2008.

Pán Schade, spomenuli ste stromovú výsadbu. O ktoré konkrét-
ne lokality ide?

Projekt výsadby stromov sme realizovali ako súčasť 
celosvetového projektu UNEP Billion tree campaign, 
ktorého cieľom bolo vysadiť jednu miliardu stromov v 
roku 2007. Už pomerne veľké, trojmetrové stromy sme 
sadili v troch mestách stredného Slovenska, v Banskej 

Dirk Schade: 
Záväzok ochrany životného prostredia berieme vážne

Bystrici, Brezne a vo Zvolene. Pri výbere lokality sme 
vždy úzko spolupracovali s vedením mesta a mestským 
architektom. Som veľmi hrdý, že výsadbu stromčekov 
nám pomohli zrealizovať naši zamestnanci na Slovensku. 
Výsledkom sú pekné stromové aleje s lavičkami v husto 
obývaných častiach troch slovenských miest. 

Plánujete pokračovať v súťaži Ekológia v objektíve aj v roku 
2008?

Môžem s radosťou konštatovať, že súťaž Ekológia v 
objektíve bude aj tento rok. Súťaž sme už otvorili 22. 
apríla na Svetový deň Zeme. Súťažné fotografie budú 
môcť amatérski i profesionálni fotografovia zasielať do 
konca septembra. Viac informácií o tohtoročnej téme i 
podmienkach súťaže nájdu všetci záujemcovia na www.
ekologiavobjektive.sk.

Ing. Rastislav Bielik, PhD.

Víťazná fotografia v súťaži Ekológia v objektíve 2007 v kategórii devastácia - dospelí




