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Apríl je už tradične mesiacom lesov. Ale aj mesiacom Zeme. Bolo to práve 22. apríla 
v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA, ovplyvnení fotografickými a telegra-
fickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, demon-
štračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo 
ju robí jedinečnou. Tento deň sa stal Dňom Zeme. Do roku 1990 venovali pozornosť 
Dňu Zeme predovšetkým na americkom kontinente. Svetovým sa stal od roku 1990, 
kedy začalo iniciatívne a koordinačne pôsobiť Medzinárodné ústredie Dňa Zeme so 
sídlom v Stanforde (Kalifornia, USA). V tomto roku (1990) sa pri príležitosti Dňa Zeme 
aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta, vrátane vtedajšej ČSFR. 
Postupne vznikali aj regionálne a národné ústredia na celej zemeguli. Dnes vo svete 
mocnejú názory, aby pre ľudstvo bol každý deň Dňom Zeme.

Pri príležitosti sviatku Zeme sme oslovili niekoľko osobností a položili im jednu a 
tú istú otázku: 

Ak by ste našej Zemi chceli niečo venovať a mohli niečo 
pre ňu (nielen) k jej dňu urobiť, čo by to bolo?

József Nagy, minister životného prostredia SR:
Ľudia dnes majú silný osobný vzťah k rôznym hmotným veciam. Zaujímajú ich autá, 

domy, majetky. Málokedy ich však zaujíma vlastné okolie, príroda či životné prostredie, 
v ktorom žijú. Musíme si uvedo-
miť, že to, čo dnes považujeme 
za samozrejmosť, sa v budúc-
nosti môže stať iba spomien-
kou. Preto práve pri príležitosti 
Dňa Zeme náš rezort oslovil 
všetkých, ktorí si uvedomujú 
svoj diel zodpovednosti za život-
né prostredie, v ktorom žijeme 
my a budú žiť aj naše deti, a 
sú ochotní venovať mu chvíľku 
svojho času. Ministerstvo život-
ného prostredia v marci spustilo 
akciu s názvom Vyčistime si 
Slovensko. Vyzvali 
sme naše organizá-
cie, úrady životného 
p ros t red ia ,  a l e  a j 
základné a stredné 
školy, aby sa zapojili 
do akýchkoľvek ak-
tivít zameraných na 
čistenie prírody. Na 
internetovej stránke 
ministerstva životné-
ho prostredia www.
enviro.gov.sk, ale aj 
na www.denzeme.eu
mali  záujemcovia 
možnosť vyplniť regis-
tračný formulár a získať od nás zdarma ochranné pracovné 
pomôcky a vrecia na odpad. Teší nás záujem ľudí. 

To, že sa v priebehu piatich dní od spustenia registrácie 
prihlásilo vyše 500 subjektov naznačuje, že sme sa vybrali 
správnou cestou. A viac ako 1 500 subjektov a 100-tisíc 
záujemcov o čistejšie Slovensko to potvrdilo.

Ladislav Hanniker, prokurátor GR SR, špecialista na 
trestnú činnosť proti životnému prostrediu:

Našej matke Zemi by som chcel venovať deti, ktoré chá-
pu, že mama je len jedna...
David Barna, hlavný hovorca U.S. National Park Service, USA:

Na Deň Zeme, ale nielen v ten jeden deň, by sme mali 

Venujme matke Zemi deti, ktoré chápu, 
že mama je len jedna

robiť to, čo pomôže našej 
planéte. Tu je niekoľko rád: 
Zmeňme svoje žiarovky! 
Elektrina je znečisťujúca látka 
číslo jedna, spôsobuje emisie 
uhlíka. Kompaktné fluores-
cenčné svetlá sú spôsob ako 
svietiť dnes a v budúcnosti. 
Spaľujú menej energie a vydr-
žia omnoho dlhšie ako bežné 
žiarovky.

Recyklujme! Nie je to také 
ťažké. Všetko, čo musíme 
urobiť, je triediť odpad a dávať 
ho do kontajnera, kam patrí. 
Alebo odniesť do najbližšieho 
recyklačného strediska. Čistý  
= zelený! Zamerajme sa na 
ekologickejšie čistenie, na 

čistiace prostriedky, 
ktoré lepšie voňa-
jú  a  neobsahu jú 
škodlivé chemiká-
l ie, poškodzujúce 
životné prostredie. 
Za t vá r a jme  vo -
dovodný kohútik! 
Zakaždým, keď si 
umývame tvár alebo 
čistíme zuby, za-
tvorme vodovodný 
kohútik. Za rok tým 
ušetríme stovky lit-
rov vody. Nakupujme 
ekologické potraviny! 

Konzumujme bio ovocie a zeleninu... Možno sa vám tieto rady zdajú 
jednoduché, to preto, lebo ony jednoduché naozaj sú. Niekoľko cel-
kom malých úprav a zmien v našom životnom štýle stačí na to, aby 
nám naša planéta zostala „zelená“.

Radoslav Sloboda, poslucháč FPVaMV, UMB Banská Bystrica:
Máme len jednu planétu a je nevyhnutné pre nás aj pre budú-

ce generácie udržať ju v čo najväčšej miere rozmanitú a nezniče-
nú ľudskou činnosťou. Každý musí začať od seba, a teda zmeniť 
svoje spotrebiteľské a stravovacie návyky, napríklad obmedziť 
konzumáciu mäsa. Využívať šetrné spôsoby prepravy a snažiť 
sa o redukciu produkcie odpadu. Obmedzovať konzumný spô-

sob života. Progres v jednej z tejto 
oblastí, a postupne vo všetkých, je 
tým najlepším darom planéte. Mnoho 
ľudí zmení počas Dňa Zeme svoje 
správanie, ale ak sa táto zmena ob-
medzí len na tento jeden deň, Zemi 
nepomôžeme. 

John Grabowska, 
filmár, dokumentarista, USA:

Dúfam, že až do konca života budem 
nakrúcať filmy o našej fascinujúcej 
Zemi... a potom sa vrátim naspäť do 
zeme, odkiaľ všetci pochádzame. 

Pripravila: Anna Gudzová
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