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Ľudstvu stačilo iba desaťtisíc rokov k prechodu z 
doby kamennej do kozmického veku. V neuveriteľne 
krátkom časovom období, veď z geologického hľadis-
ka ide len o okamžik, zmenil človek povrch planéty 
a v súčasnosti začína meniť svojou činnosťou aj kli-
matické pomery v atmosfére. Tento vývoj prebehol 
až tak rýchlo, že aj keď bol veľakrát dobre mienený, 
viedol k vážnemu narušeniu rovnováhy ekosystémov 
planéty Zem a k rozvratu sociálneho systému druhu 
Homo sapiens.

Súčasný svet má preto veľmi ďaleko k harmónii. 
Ovzdušie zahustené skleníkovými plynmi sa začína 
podobať pokazenému regulátoru. Extenzívne poľno-
hospodárstvo zmenilo prírodné pomery celých oblastí 
tak, že sa stali pustatinami. Dávno už neplatí tvrdenie 
o nevyčerpateľných zásobách morí a oceánov. Rastie 
politické napätie medzi tou časťou sveta, ktorá trpí 
podvýživou a druhou, ktorá bojuje s obezitou a nad-
produkciou. 

Teraz už nemá zmysel nad súčasným stavom 
nariekať a navzájom sa obviňovať, na to je už dnes 
neskoro. Teraz už môžeme nastolené problémy buď 
riešiť alebo neriešiť. A isté je len to, že čím neskôr 
začneme s ozajstnými zmenami, tým razantnejšie 
budú musieť byť a budú hlbšie zasahovať do nášho 
životného štýlu. A práve preto, aby si ľudstvo uvedo-
milo závažnosť týchto zmien, ako aj ukázať možnosti 
na predchádzanie a eliminovanie negatívnych proce-
sov na našej planéte, vyhlásilo UNESCO v roku 2004 
Dekádu výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju na 
roky 2005 až 2014. V rámci tejto dekády je tento rok 
vyhlásený za Medzinárodný rok planéty Zem.

Aj z tohto dôvodu sú tohtoročné sprievodné akcie 
Envirofilmu 2007 zamerané na objasňovanie a propa-
gáciu myšlienok trvalo udržateľného rozvoja a života. 
Spopularizovanie tejto problematiky prostredníctvom 
rôznorodých aktivít je práve v tejto dobe mimoriadne 
dôležité, a to z toho hľadiska, že pokiaľ sa široká ve-

rejnosť, každý z nás, ne-
bude správať a žiť „trva-
lo udržateľne“, tak naša 
,,rozprávková“ Zem, na-
ša modrá planéta nám 
prestane poskytovať ra-
dosť pre život a nebude 
nám už viac poskytovať 
priestor a možnosti pre 
nové zážitky, príbehy a 
rozprávky! 

Pracovníci Slovenskej 
agentúry životného pros-
tredia pripravili na té-
mu trvalo udržateľného roz-
voja sprievodné akcie, tak 
pre dospelých, ako aj deti a mládež. Najvďačnejšími 
účastníkmi týchto akcií sú, tak ako je tomu všade na 
svete, predovšetkým deti a mladí ľudia, o čom sme sa 
aj my presviedčali každoročne na Envirofilme a dúfa-
me, že tomu tak bude aj tento rok. Preto sme aj pre 
tento ročník hľadali vhodnú formu, ktorá by dokázala 
túto kategóriu návštevníkov Envirofilmu nielen zaujať, 
ale zároveň im aj priniesť nové informácie a možnos-
ti rozšíriť si vedomosti a poznatky o spôsobe trvalo 
udržateľného rozvoja a vedeli potom odpovedať napr. 
na takéto otázky:

• Viem akú mám spotrebu elektriky, tepla alebo 
pitnej vody a môžem ich spotrebu znížiť?

• Neplytvám jedlom a inými tovarmi dennej spo-
treby?

• Nie je pre mňa a moje deti lepšie stráviť deň v 
prírode ako v nákupnom centre?

• Musí byť v každej izbe zapnutá televízia alebo 
počítač? Nie je zaujímavé vymieňať si poznatky a ná-
zory aj s ďalšími členmi rodiny? A mnohé ďalšie.

Slovensko je krajina, v ktorej sa nachádza množ-
stvo prírodných krás. No nie vždy si ich dokážeme 

Sprievodné podujatia pre deti, mládež, ale aj širokú verejnosť

Zachráňme si rozprávkovú Zem

vážiť a chrániť. Veď sa stačí len prejsť okolo našich 
potokov a riek, vyjsť za dedinu alebo mesto. Tu nájde-
me množstvo nelegálnych skládok odpadu, ktorý nie-
len znehodnocuje prírodné prostredie, ale je veľakrát 
aj škodlivým a nebezpečným pre naše zdravie. Aj o 
tomto, ale ešte aj ďalších závažných témach, je trvalo 
udržateľný spôsob života. Vzhľadom k tomu sme pre 
návštevníkov Envirofilmu pripravili sprievodné podu-
jatie pod názvom Zachráňme si rozprávkovú Zem. 
Cieľom tohto podujatia je ukázať verejnosti, že život 
je možný aj bez zbytočného plytvania nerastnými su-
rovinami, energiami či potravinami. Táto sprievodná 
akcia bude zameraná na náučno-poznávacie, pohy-
bovo-súťažné, ako aj vedomostné aktivity. Tie budú 
realizované v parku pred Múzeom SNP. Celé podujatie 
bude doplnené aj o environmentálne počítačové hry a 
možnosti zoznámiť sa s multimediálnymi CD zamera-
nými na spoznávanie prírody a jej zaujímavostí. Tieto 
aktivity budú inštalované v areáli Múzea SNP počas 
celého trvania festivalu. 

Mnohí z vás si pri čítaní tohto príspevku položia 
otázku: Prečo je toto sprievodné podujatie aj súťaž-
ným, resp. akou formou bude táto súťaž prebiehať? 
Tí, ktorí ste sa už zúčastnili sprievodných akcií 
Envirofilmu v predchádzajúcich rokoch, to už iste 
dobre viete. Tým, ktorí to chcú skúsiť prvýkrát, odpo-
rúčame, aby si poznatky z náučno-poznávacích, pohy-
bovo-súťažných aktivít, ako aj z vystavených panelov 
dobre zapamätali. Prečo? Lebo z týchto údajov budú 
zostavené súťažné otázky, ktoré budú na vás čakať v 
predposledný deň Envirofilmu (18. 5. 2007) na veľ-
kom Envirofinále. Toto sa uskutoční v kine Urpín o 
13.00 hod. a verte, že prísť súťažiť sa oplatí. Budú 
tu na vás čakať zaujímaví hostia a ešte zaujímavejšie 
ceny, ktoré sa vám budú určite hodiť pred blížiacimi 
sa letnými prázdninami.

Všetci organizátori sprievodného podujatia 
Zachráňme si rozprávkovú Zem sa tešia na vašu 
účasť na sprievodných aktivitách a vo veľkom 
Envirofinále a držia vám palce. 

Ľuboš Čillag
Slovenská agentúra životného prostredia

Banská Bystrica

Súťažný film Envirofilmu 2007

Karpatské prebúdzania (Slovensko), autori: Rastislav a Roman Dobrovodskí

Tokanie hlucháňa, veselý spev vtákov, vietor rozháňajúci typickú vôňu tlejúceho lístia, prvé nežné kvietky na 
holiach, či vypadávajúca zimná srsť zvieracích obyvateľov. Taký je začiatok jari v neprístupných zákutiach naj-
vyšších polôh slovenských Karpát. O tomto veľkolepom návrate, akoby prebúdzaní, hovorí dokument bratov 
Dobrovodských, ktorí tentoraz upustili od sprievodného komentára. Obrazy drsnej prírody, striedajúce sa s napína-
vými scénami zvierat a vtákov, sú podložené fascinujúcou hudbou, ktorá v kombinácii s prirodzenými zvukovými 
prejavmi živých tvorov umocňuje výsledný efekt. 




