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Návštevy chorých detí na Detskej klinike Rooseveltovej 
nemocnice v Banskej Bystrici sa stávajú peknou tradí-
ciou festivalu Envirofilm. Každoročne členovia medziná-
rodnej poroty navštevujú malých zvedavcov, ktorí kvôli 
svojej chorobe nemôžu byť osobne na tomto podujatí. 
Prichádzajú za nimi so svojimi zážitkami z vlastných 
dobrodružných ciest a s filmami, ktoré si spolu s nimi 
môžu pozrieť. Filmárov sprevádza vždy dobre naladený 
maskot festivalu Tatko Príroda (Miroslav Kaszpryk) a o 
dobrú náladu sa vie postarať „žraločí muž“, filmár Steve 
Lichtag, ktorý podvodnými historkami o morských tvo-
roch vie rozžiariť oči menších i väčších poslucháčov. 
Okrem rozprávania sa súťaží, premietajú sa filmy a roz-
dávajú sa darčeky. Tento rok sa malí pacienti môžu tešiť 
aj na slovenského cestovateľa dobrodruha a filmára hôr 
Paľa Barabáša, ktorý zavíta do tohto prostredia po pr-
výkrát. Určite bude zaujímavé počúvať zmes príbehov 
spod morskej hladiny a z výšok skalnatých štítov. 

Slovenská agentúra životného prostredia spolupracu-
je s Detskou fakultnou nemocnicou F. D. Roosevelta a so 
základnou školou pri nemocnici už niekoľko rokov, a to 
nielen v priebehu festivalu. Pedagógovia tejto školy túto 
spoluprácu vítajú a oceňujú, pretože pracovníci SAŽP 
nielen deťom rozširujú vedné obzory, ale ich aj svojimi 
interaktívnymi podujatiami motivujú k starostlivosti o 
prírodu a životné prostredie. Títo žiaci vedia, že príroda 
si plným právom zasluhuje ochranu zo strany človeka, 
lebo ona je aj bude nevyčerpateľnou studňou múdrosti 
pre všetko tvorstvo. Niekoľko ukážok z ich prác vás o 
tom isto presvedčí.

Náš strom

Je to už niekoľko rokov, čo pred naším domom zasa-
dil môj starký ihličnatý stromček. Dnes je zo stromčeka 
veľký strom. Skrášľuje nám prostredie. Obdivujú ho do-
spelí, deti sa pri ňom hrávajú. Aj veveričky a vtáčiky 
majú z neho radosť.

Vždy sa tešíme na zimu, keď sú Vianoce a môžeme 
ho ozdobiť. Vtedy je najkrajší a tešia sa z jeho krásy 
všetci, čo okolo neho prechádzajú.

Nikola Burdiláková, 3. ročník
ZŠ pri DFNsP v B. Bystrici

Envirofilm v Detskej fakultnej nemocnici 
F. D. Roosevelta 

Steve Lichtag spolu s ďalšími filmármi počas festivalu Envirofilm nezabúdajú ani na deti v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici a deti 
sa na návštevu filmárov vždy veľmi tešia... (Foto: A. Gudzová)

Časť prírody

Na svete je veľa stromov,

každý z nich má vlastný domov.

Delia sa na rôzne druhy,

no netvoria nikdy kruhy.

Každý strom mám veľmi rád,

je to dobrý kamarát.

Vyrába nám čistý vzduch,

veď to nie je žiadny duch.

Poskytuje drevo, kyslík,

buďte si tým všetci istí.

Potrebuje veľa vody,

aby tvoril časť prírody.

Za to sme mu vďační,

tak ho pekne chrániť začni.

Andrej Leitner, 9. ročník
ZŠ pri DFNsP v B. Bystrici

Človek a strom

Stromy, stromky, stromoradie

na kanape Micka pradie,

že tie stromy v našom sade

zavadzajú vo výhľade

a pre starú borovicu

nie je výhľad na ulicu.

Márne plače, dohovára,

nepresvedčí hospodára.

Zo starého orecha

že vraj nie je potecha.

Hospodár si hudie svoje,

že ver na jar krásne to je,

keď sa slivky, čerešne

podobajú neveste.

A tiež ešte neznamená,

že keď orech plody nemá,

bol by v sade navyše.

Veď v korune kolíše

hniezda malých speváčikov.

A hospodár si tiež zvykol,

že v horúci letný deň

príjemný je jeho tieň.

No a Micke poradil, že on by ver nelenil

a kanapu za konáre borovice vymenil.

Filip Králik, 6. ročník
ZŠ pri DFNsP v B. Bystrici



Radosť z vody…

Spoločnosti Stredoslovenská vodárenská 
prevádzková spoločnosť, a.s. a Podtatranská 

vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. sú členmi skupiny
Veolia Voda, najväčšej vodárenskej spoločnosti na svete.  

Váš dodávateľ 
vodárenských služieb
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
www.stvps.sk
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
www.pvsas.sk




