
 

 

 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

 

Fanúšikovia EKOknižky môžu súťažiť o pekné vecné ceny 

 
Košice, 22.januára 2015 – Nadácia KOSIT založila koncom roka 2014 online Klub čitateľov 

EKOknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, aby zabezpečila udržateľnosť projektu 

na najbližšie dva roky prostredníctvom rôznych úloh a súťaží. Do súťaží sa môžu zapojiť 

vlastníci EKOknižky. 
 

Nadácia KOSIT  od konca  januára 2015  štartuje prvú  súťaž, pre deti a ich rodičov, ale aj školské 

kolektívy. Súťaž súvisí s novou  autorskou knižnou publikáciou pod názvom  EKOknižka Ježka 

Separka a Slimáčika Naturpáčika, ktorú nadácia spoločnosti KOSIT a.s. vydala  koncom roku 2014.  

Kniha bola vyhlásená za najlepší projekt v rámci Ocenenia za environmentálnu výchovu – Zlatý 

mravec 2014.    

 

Táto doslova „učebnica“ o separovaní, recyklácii a samotnej ochrane prírody nabáda  deti  vo veku 

od 4 do 10 rokov rozvíjať svoju osobnosť. „Pre Nadáciu KOSIT je dôležité aby si deti knihu nielen 

prečítali, ale o nej aj premýšľali. Preto už v januári a februári budeme v súťaži o pekné vecné ceny 

chcieť,  aby nám napísali, čo si predstavujú napr. pod pojmom smog, ako vzniká a prečo je škodlivý. 

Deti nám zároveň môžu nakresliť hrdinov z jednej rozprávky z knižky“, ozrejmuje riaditeľka Nadácie 

KOSIT Jana Končeková. 

 

Nadácia KOSIT bude pre Klub čitateľov EKOknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika 

vyhlasovať  a zverejňovať nové environmentálne  úlohy  každé dva  mesiace počas dvoch rokov 

(2015/2016). „Má to byť odmena pre tých čo si našu knižku kúpia“, tvrdí Michal Sebíň 

z partnerskej firmy NATUR-PACK.  

 

Do súťaže sa bude dať prihlasovať cez súťažné formuláre zverejnené na www.nadaciakosit.org. 

Odpovede na súťažné otázky je potrebné poslať do Štatútom stanoveného termínu poštou na adresu 

Nadácie KOSIT alebo emailom na jezko.separko@gmail.com.  

 
O Nadácii KOSIT a jej partneroch 
 
O Nadácii KOSIT 
Nadácia KOSIT je mimovládna organizácia, ktorú v roku 2010 založila spoločnosť KOSIT a.s. za účelom 
podpory tretieho sektora zvlášť v oblasti environmentálnej výchovy. Okrem finančnej podpory Nadácia 
KOSIT realizuje svoje vlastné projekty ako sú Škôlka Ježka Separka (za svoju komplexnosť si vyslúžil Cenu 

odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2011), MDD s materskými školami, letný EKOtábor či vzdelávanie 
seniorov a väzňov. Partnerský projekt EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika priniesol nadácii 
a jej partnerom Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2014. 
 
O spoločnosti NATUR-PACK, a.s. 
NATUR-PACK, a.s. je oprávnená organizácia, ktorá od roku 2006 plní pre takmer 4 000 povinných osôb ich 
povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a priamo finančne podporuje triedený zber. Od roku 2009 
aktívne podporuje na rôznych úrovniach environmentálnu výchovu pre žiakov aj širokú verejnosť.  
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O spoločnosti KOSIT a.s. 
KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje 
komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť 
najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým 
priemyselným odvetvím.  

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného 
Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. 
Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa 
systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva 
profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha 
ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska. 

----------------------------------------koniec tlačovej správy--------------------------------------------------- 

 

Kontakt pre médiá: 

 

Jana Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT 

e-mail: office@nadaciakosit.org / koncekova@kosit-as.sk 

Mobil: 0917 566 837 
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