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 „Poznaj a chráň. Dva imperatívy, v ktorých je vlo-
žená celá podstat a správneho posto ja člo veka
k prír ode. Poznaj a chráň. Myšlienka, podnet, želanie.
Ale v týchto chvíľach už aj čosi viac. Niečo celkom
konkrétne, hmatateľné, hmotné: tribúna nášho zväzu,
ktorej prvé číslo pr áve držít e v rukách. ” Aspoň t oľko
z úvodníka pr vého čísla spr avodajcu Poznaj a chr áň
z roku 1979.

Dlho som premýšľal, ako začať tento príspevok. Aby
to nebolo príliš f aktografické. Aby to nevyznelo
pateticky . Príspevok, kt orého cieľom je
priblížiť his tóriu vzniku a aspoň
stručne vývoj ochr anárskeho
a neskôr širšie environ-
mentálne zame-
raného ce-
l o -

slo-
v e n -
s k é h o
periodika.
Vlas tne rady
periodík , na
kt o rej  konci je
dnes desaťročný ju-
bilant Enviromagazín.

 Keď sa t eraz bližšie
pozerám na úvod, mys-
lím, že t ej pat etickosti som
sa nevyhol. Nedalo sa. Pri
vzniku tohto časopisu - presnej-
šie odbornej publikácie, vydávanej vo viac–
mene j pravidelných inter valoch, sa písal rok 1979
a bolo jasné, že vo vzť ahu človeka k prírode je nie-
čo choré. Hoci zákon o štátne j ochrane prírody mal
vtedy už t akmer úctyhodnú š tvrťstoročnicu. Dr a-
matik Ján Solovič v tomto premiérovom čísle píše
o svojom zážitku na sídlisku Trávniky: „ ... drobizg
začal na tr ávniku s neuveriteľným dielom skazy.
Štvorročné či päťročné deti akoby na prík az skúša-
li silu svojich pästí a dlaní lámaním krehkých prúti-
ko v  čo r á st l i  v  ich dosahu. Kým som zbehol
z poschodia dolu, de ti už boli opäť zoradené na chod-
níku a jedna z učiteliek im veľmi prísnym hlasom opa-
kovala zákaz trhania kvetov. Prešiel som smutným po-
hľadom okolo dolámaných stromčekov...”  Niekedy
v tom čase, možno o dva – tri r oky neskôr, sme
s priat eľom Fridrichom Szalayom pristihli výrastkov,
ako skalami na pe tržalskom sídlisku pučili mlokov vy -
tiahnutých z Chor vátskeho r amena a vykrikovali
„... tento sa ešte hýbe...” Osveta, výchova... nemys-
lím, že práve ekologická alebo environmentálna, pr os-
te ľuďom začala chýbať „dobrá” výchova, výchova
k úcte k hodnotám a životu okolo seba. S tar ý konzer -
vátor štátnej ochr any prír ody Kornel Mahr, ktor ý pôso-
bil aj v oblas ti chránene j študijnej plochy Trnavské
rybníky, v jednej zo svojich správ s kontrolných po-
chôdzok napísal: „Šiel som robiť osvetu do pohostin-
stva v blízkos ti chráneného územia. Vyhodili ma...”

Skúsme sa t eda v duchu tej doby pozrieť na zr od
budúceho celoslovenského periodika a pochopiť jeho
tvorcov, ktorí okrem iného vt edy napísali: „Stretnutie
s novým spravodajcom je vždy tak trochu sviatkom
pre tých, čo ho tvoria, i pre jeho adresátov. Zamysli-
me sa triezvo a vecne nad tým, čo v nás tento pocit
sviatočnosti vyvoláva. Azda to, že máme nový mos-
tík, ktorý nám umožní dostať sa bližšie a po prístup-
nejšej ceste k ľuďom...”

Číslo, ktor é spomínam a ktoré vyšlo v roku 1979,
malo svojich predchodcov. Boli t o jednoduchí spravo-
dajcovia Slovenského zväzu ochr ancov prír ody
a krajin y (SZOPK), vydaní veľmi skromnou formou.
Nové číslo však už malo punc „časopisu”. Vydala ho
Príroda Bratislava pre SZOPK, mal o 36 strán, zvlášt-
ny takmer štvor cový formát a na obálke akési „oko”
s obrázkami zo slovenskej prír ody. Na jeho zr ode
a obsahu sa iste rozhodu júcou mierou podpísali čle-
novia redakčnej rady, ktorej predsedal doc. Dr. Ľ. Čun-
derlík , CSc., prom. geograf J. Cagáň, Ing. A . Fedorko,
Dr. V. Kr oupová, CSc., Ľ. Neamcová, Dr. J. Urbánek ,
CSc., a Ing. A. Zimániová. Editorom sa stal Dr. Š. Hec
a tajomníčkou E. Balážová. Hoci ambíciou zakladate-
ľov bola štvr ťročná periodicita, v rokoch 1979 – 1983
sa podarilo vydať vždy iba po dve čísla ročne. Pretože
boli číslované priebežne, koncom roku 1982 vyšlo
číslo 8. Redakčná rada pr acovala počas tejto časti

vývoja periodika v nezmenenej zos tave, od druhého
čísla s výkonnou redaktor kou Ing. A. Raučinovou. Po-
znaj a chr áň, samozrejme, v t omto období plnil predo-
všetkým proklamovanú úlohu spr avodajcu pre SZOPK,
priestor však dostali aj chránené územia, výr očia či
iné odborné články. Už v treťom čísle uverejnil naprí-
klad zau jímavý materiál od akademika Emila Mazúra
Potenciál vysokohorskej krajin y a jeho racionálne vy -
uží vanie.

Aj v roku 1983 vyšli iba dve čísla – na väč-
šom formáte a vo väčšom r ozsahu.

A rozlúčka s vydavateľstvom Príro-
da Bratislava, ku ktorému sa

však časopis neskôr
opäť vrátil. V re-

dakčnej

r a d e
sa obja-

vili niekto-
ré nové me-

ná (Dr. M.
Huba, Dr. Ing. D.

Magic, Dr. J. Pacl),
jej predsedom sa stal

doc. Dr. L. Rosival,
DrSc. Takáto f orma Po-

znaj a chráň nepr ežila dlho,
okrem spomenutých dvoch

čísiel v roku 1983, to boli eš te
prvé dve čísla roku 1984. Pri ich

pozornom čít aní však zistíme veľký
posun dopredu - z o Spravodajcu

SZOPK sa stáva zaujímavé a s čistým svedomím môžem
povedať, že na tú dobu aj pútavé a kvalitné „periodikum”.
Stále viac sa objavovali príspevky aj o „horúcejších” prob-
lémoch (Život proti jadrovej smrti) či o problémoch ochra-
ny prírody a životného pros tredia v zahraničí (V centre
pozornosti – Kaspické more). Kvalite pridali aj mnohé
odborné články prípadne seriály (Obojživelníky a plazy
z hľadiska ochrany našej fauny).

Pos tupne sa začala napĺňať túžba zakladateľov po
pos tupnom zvyšovaní periodicity Poznaj a chráň.
V r oku 1984 vyšli eš te dve ďalšie čísla, pričom opä-
tovne došlo k menším zmenám vzhľadu obálky (vo veľ-
kos ti i grafike) a rozsah sa ustálil na dlhšie obdobie
na 32 strán. Takto vyšlo aj šesť čísel Poznaj a chráň
v nasledovnom roku 1985. Redaktorom sa s tal Gejza
Hajdani, ktor ý v tejto funkcii vydr žal až do konca roku
1989. Nielen on, ale aj rozšír enie redakčnej rady (Ing.
J. Dunajovec, Dr. E. Var tíková, Dr. J. Gregor) a nár ast
počtu dobr ých prispievateľov malo vplyv na kvalitu
a pes trosť obsahu. Začala vychádzať Malá š kola
ochrancu prírody; stále viac prís pevkov prichádzalo
z pr acovísk štátnej ochrany prírody.

Do konca roku 1985 vydávanie Poznaj a chráň fi-
nancoval SZOPK zo svojich príjmov a z príspevku Mi-
nis terstva kultúry SSR Počnúc číslom 1/1986 došlo
k fúzii – Poznaj a chr áň sa stal spravodajcom SZOPK

Od Poznaj a chráň cez Ekopanorámu
k Enviromagazínu...
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a Ústredia štátnej ochrany prírody (ÚŠOP). Podpred-
sedom redakčnej r ady sa stal Ing. Ľ. Huňa a do re-
dakčnej rady boli doplnení zástupcovia za štátnu ochra-
nu prírody (Dr. J. Galvánek, M. Lucinkiewiczová, Ing.
J. Pagáč, Ing. A . Randík, CSc., Ing. O. Štrof fek , Ing. M.
Lalkovič, CSc.). Obálka sa príliš nezmenila, iba výtvar-
ne bola doplnená o emblém ÚŠOP. Na všetkých š ty-
roch stranách peknej f arebne j obálky nachádzame
mnohé obrázky známych fotograf ov (M. Tesák, Ing. V.
Bárta, Ing. Ľ. Čačko, Dr. S. Harvančík, Dr. J. Darola...),
vo vnútri čísiel sa pos tupne prezentovalo množstvo
dobrých aut orov. Rozbehol sa nový seriál Dnes kritic-
ky ohrozené. Zajtr a???, začali vychádzať prílohy
k uceleným témam (napríklad k číslu 4/1988 Huby od
Dr. P. Liz oňa). Pozornosť sa venoval táborom ochran-
cov prír ody, odborným sekciám a najmä výchove
k ochrane prírody.

Poznaj a chráň ako „spravodajca” bol
od roku 1987 schválený MK SSR
ako „nepredajný”. Jeho re-
gistrácia Federálnym
úradom pr e tlač
a informácie
v Prahe
nebola
r e á l n a .
MK SSR
preto využi-
júc príklad ča-
sopisu Ochranca
prírody, pr e ktor ý
získal Mes tský výbor
SZOPK v Br atislave vý-
mer o ur čení maloob-
chodnej ceny už v roku
1988 (vo výške 5 Kčs), po-
žiadalo Minis terstvo financií,
cien a miezd SSR o obdobné oce-
nenie. Bolo vyhovené – od čísla 5/
1989 nachádzame v tiráži „cena: 3
Kčs”. K regis trácii časopisu už chýbal
len krok.

Ďalším pr elomovým bol rok 1990. Zme-
nilo sa všetko s výnimkou formátu a rozsahu.
Periodicit a na 12-kr át ročne, teda konečne mesačník,
za ktor ý sa v s tánkoch platilo 4 Kčs. Názov bol upra-
vený na Ekopanoráma – Poznaj a chráň ako mesačník
SZOPK a ÚŠOP. Vydavateľom sa stala opäť Príroda a
vedúcim r edaktorom prom. biol. M. Kenda, redaktor-
kou pr om. geogr. J. Hyžová a kolektív profesionálov
neskôr doplnil Ing. P. V išváder. Úplných zmien sa doč-
kala aj redakčná rada – jej predsedom sa s tal Dr . J.
Gregor a podpredsedom Dr. M. J. Lisický, CSc., medzi
členmi nachádzame Ing. J. Cibuľu, Dr. A . Cvachovú,
Ing. E. Gindla, Dr. M. Hubu, CSc., Dr. J. Klindu, Dr. J.
Májskeho. Ing. Z. Paulínio vú, H. Somorovú, Ing. V.
Stockmanna, Dr. J. Šándoru, CSc., Dr. J. Šíbla a prom.
biol. P. Šremera. Obsah časopisu, pretože už to bol
skutočný časopis so všetkým, čo k tomu patrí, bol
rýdzo porevolučný. Trochu ús tup od odborných príspev-
kov, trochu viac polemík a predovše tkým rozšírenie
záberu prakticky na vše tko, čo aspoň okrajovo súvi-
selo s ochranou prírody a staros tlivosťou o životné
pros tredie. Je veľmi ťažko posudzovať kvalitu jednot-
livých etáp vývoja Poznaj a chráň – teraz už aj Ekopa-
norámy. Každá bola dielom doby, zahŕňajúc v sebe
znaky času a priestor u, v ktorom bola tvorená. Ale tá
po roku 1989 bola taká zau jímavá. Pri je j tvor be sa
mohli všetci, ktor ým sa naskytla príležit osť „byť pri

tom”, oddať a rozdať naplno. A bolo v tom zároveň veľa
oduševnenia, entuziazmu, čas to až obety. Možno aj
amaterizmu, ale to ide spolu. Vydr žalo to iba rok. Teda
to, čo som sa snažil priblížiť v predchádzajúce j kapito-
le. Rok 1991 bol opäť v znamení mnohých a asi aj mno-
horakých zmien, ktoré bez výraznejších úprav vydr ža-
li do konca r oku1993. Vedúcim redaktorom sa s tal
Ing. P. Višváder, ktor ý sa po celú dobu svojho pôsobe-
nia na tomto poste snažil o serióznu profesionálnu prá-
cu. Redakčná rada v pods tate zanikla. V názve časo-
pisu zostala len Ekopanoráma – 24 s trán o prírode a
životnom pros tredí (neskôr, k eď sa z úsporných dôvo-
dov začali vydávať dvojčísla, bol rozsah opätovne zvý-
šený na 32 strán). Počnúc číslom 7 –  8/1991 ods túpi-
lo ÚŠOP od spoluvydavateľa časopisu. Slovenský zväz

ochrancov prír ody a krajiny
mal v t om čase dosť výrazné postavenie,

vcelku dobré ekonomické zázemie (najmä vďa-
ka projektom podporovaným MŽP SR) a obrovský roz-
sah pôsobnosti, preto v pr vých r okoch „osamostatne-
nia” neboli s vydávaním výraznejšie problémy. Témy
lákavé, zaujímavé, čas to profesionálne spr acované.
Množstvo hodnotných príloh, farebných plagátov. As-
poň pre zaujímavosť niekoľko príspevkov, a vizovaných
na titulných stranách: ZOH 2002 – zlaté dukáty z neba
padať nebudú, S našou vodou to ide dolu vodou, Gu-
monka – chemická hrozba v centre mesta, anketa Ži-
votné pros tredie – piate koleso u voza?, Výročie Čer-
nobyľu – klamstvá a beznádej... Mnohým z nás bolo
aj trochu ľúto, že sa stratilo niečo oproti roku 1990.
Doba však bola hektická, nebolo voľného času a tak
bolo dobre, že sa časopis pripravoval profesionálne.
A nie v najideálnejších podmienkach, zažili sme pomer-
ne časté striedanie vydavateľstiev, tlačiarní i sídiel re-
dakcie. Časopis sa pr edával za 4 Kčs, remitenda bola
pre PNS výhodnejšia ako jeho pr opagácia a predaj.
S umiestňovaním reklamy v snahe zlepšiť finančnú bi-
lanciu periodika boli vtedy malé skúsenosti. A tak sa
nad exis tenciou Ekopanorámy začalo zmrákať . Ešte
v decembri 1993, keď už boli zrejmé a neodvrátit eľné
racionalizačné zmeny, bol vypracovaný na MŽP SR ná-
vrh na vydávanie časopisu Ekopanoráma s viacerými
alternatívami riešenia jeho finančného zabezpečenia.
Návrh nedozrel do finálnej podoby, a tak začali zmeny
– ako sa neskôr ukázalo, posledné.

Prvých 5 čísiel Ekopanorámy sa podarilo eš te po-
nechať redakcii v Br atislave. Šéfr edaktor stva sa ujal
V. Rihák, ktor ému sa spolu s tajomníčkou R. Fabiáno-
vou a mnohými ďalšími v skromných podmienkach
a z mála peňazí podarilo zos taviť zaujímavé čísla. Si-
tuácia však rýchlo dozrie vala v neprospech periodika.
Už číslo 6/1994 bolo pripr avo vané v redakcii
v Organizačnom centre SZOPK v Spišskej Novej Vsi.
Šéfredaktor kou sa stala prof esionálka Ing. K. Kucha-
rovičová. Oživila sa pr áca redakčnej r ady, ktorej pred-
sedal M. Barlog. On ale najmä F. Divok majú veľkú
zásluhu na tom, že Ekopanoráma vychádzala nielen
v roku 1994, ale dokonca aj v celom ďalšom roku. Veľ-
mi skromne, s nefarebnou obálkou, možno na úrovni
prvých Poznaj a chráň, neporovnateľná s tou predchá-

dzajúcou profesionálnou Ekopanorámou. Aj ob-
sah bol poskromný, nie však zlý, len me-

nej profesionálny; bez vyplácania
honorárov sa nedalo nič iné

ani očakávať . Už sa ne-
písal rok 1990...

A   t a k
v   r ok u
ochrany

európskej
p r í r o d y

ENCY 2005,
bez veľkých

smútočných r ečí,
možno ešte v nádeji

že to predsa len pôjde,
vyšlo posledné dvojčíslo

11–12/1995. Bol to šiesty
ročník Ekopanorámy, ak po-

čítame aj Poznaj a chráň od
toho pamätného čísla z roku

1979, tak sedemnásty. Neviem, či
bola obálka zostavená úmyselne –

Spiš a devastovaný travertínový Dreve-
ník , o kto rom bolo v Poznaj a chráň

i Ekopanoráme neraz písané. A v ľavom dol-
nom roku PF ´96. Tak mi prebehlo mysľou to

známe „Zomrel kráľ, nech žije kráľ”. Poznaj a chr áň a jej
následníčka Ekopanoráma dopísali svoju bohatú histó-
riu. A svojich prvých desať rokov začal hneď nato písať
terajší jubilant Enviromagazín.

Bolo by is te tr eba uviesť, ž e Poznaj a chr áň
a Ekopanoráma nebol i  jedinými ochr anárs ky
a environmentálne ladenými periodikami. Pokusov
v hodnotenom období bolo niekoľko desiatok, viaceré
z periodík dosiahli slušnú úroveň. To je však už iná
kapitola.

Na záver ešte jeden postreh. Mal som možnosť pô-
sobiť vo väčšej či menšej blízkosti tvorby a zázemia
Poznaj a chráň a Ekopanorámy od roku 1983 až do
konca. Sám viem, a množstvo ľudí, ktor ých som spo-
menul, i ktorí z ostali utajení, by mi to dosvedčilo, koľ-
ko námahy, úsilia, star ostí, r adostí i sklamaní nás po-
čas toho obdobia postihlo. Koľko zážitkov, na ktor é sa
bude ťažko zabúdať. A keď som si k tomuto príspev-
ku potreboval požičať pre o živenie pamäti to, o čom
som sa snažil písať, t ak všetky, zdôrazňujem , vše tky
vydané  čísla vošli do dvoch neveľkých igelitiek . Na-
priek tomu chcem vyjadriť svoj obdiv a uznanie
všetkým, ktorí stáli pri zrode a v ďalších rokoch po-
máhali tvoriť tie to periodiká. V iacerí z nich už nie sú
medzi nami. Tým aspoň tichú a úctivú spomienku. Za
tú obrovskú pr ácu, ktor á vojde do dvoch tašiek.

RNDr. Jozef Gr egor




