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AVON je celosvetovou vedúcou spoločnosťou v oblas-
ti priameho predaja kozmetiky, je spoločnosťou pre ženy, 
ktorá sa stará nielen o ženskú krásu, ale aj o zlepšenie 
postavenia žien v spoločnosti a podmienok ich života 

Spoločnosť AVON Cosmetics sa angažuje v boji za zelenšiu planétu

Štátna ochrana prírody na Envirofilme

Súťažný film Envirofilmu 2013

Oblak nad strechou sveta Oblak nad strechou sveta (Francúzsko)

Vzduch v Himalájach je rovnako znečistený ako v európskych mestách. To bol šokujúci titulok 
v októbri 2008, ktorý prvýkrát informoval verejnosť o vedeckých zisteniach, týkajúcich sa atmosfé-
rických meraní v nadmorskej 
výške viac ako 5 000 m, na úpätí 
Everestu. Strecha sveta  už viac 
nebola čistým rajom, ako sme 
si tak často predstavovali! Po 
objavení obrovského mraku zne-
čistenia nad Indickým oceánom 
francúzsko-taliansky tím prvýkrát 
odhalil prekvapivé hladiny kon-
centrácií sadzí v takej nedotknutej 
oblasti, ako sú najvyššie vrcholky 
Himalájí. Mraky nepoznajú hrani-
ce..., ale veda je na stope. O tom 
hovorí film francúzskych tvorcov 
v réžii Agnès Moreau.

i zdravia. Okrem filantropických projektov AVON proti 
rakovine prsníka a AVON proti domácemu násiliu AVON 
v roku 2010 odštartovala environmentálny projekt pod 
názvom Hello Green Tomorrow (Pre zelenší zajtrajšok). 

Táto celosvetová ekologická iniciatíva usiluje o zá-
chranu vážne ohrozených tropických pralesov, ktoré sú 
nenahraditeľné pre život našej planéty. Slúžia ako „pľúca 
Zeme“, čistia vzduch od znečisťujúcich látok, podporujú 
a živia tisíce druhov rôznych rastlín a zvierat. Obnova 
týchto pralesov pomôže zabezpečiť zdravšie životné 

Štátna ochrana prírody SR sa aj prostredníctvom 
festivalu environmentálnych filmov snaží o propagáciu 
environmentálnej výchovy a už niekoľko rokov spolupra-
cuje na realizácii sprievodných podujatí. V spolupráci so 
Slovenskou agentúrou životného prostredia v tomto roku 
vyhlásili prvý ročník literárnej súťaže Múdra príroda, ktorej 
cieľom je podnietiť deti k slovnému vyjadreniu pocitov a 
vzťahov k našej prírode.

Pokus o slovenský rekord
Pre návštevníkov tohtoročného Envirofilmu ŠOP SR pri-

prostredie pre nadchádzajúce generácie.
AVON v rámci projektu Hello Green Tomorrow zasa-

dila už viac ako milión stromov vďaka podpore ľudí. Na 
Slovensku môžu ľudia podporiť tento environmentálny 
projekt kúpou špeciálnych symbolov so zelenou tema-
tikou. 100 % výťažku z predaja putuje na konto projektu 
Hello Green Tomorrow. 

Spoločnými silami môžeme privítať zelenšie zajtrajšky!
Pre viac informácií, tipov a nápadov navštívte stránku 

www.hellogreentomorrow.com. 

pravila zaujímavé podujatia. V Parku SNP v Banskej Bystrici 
sa deti zapoja do vedomostných súťaží o ochrane prírody. 
Vo Zvolene sa uskutoční beseda na tému stráž prírody s 
pracovníkom ŠOP SR, v Arboréte Borová hora bude ďalší 
ročník environmentálnej súťaže Spoznaj a chráň.. Svetový 
deň životného prostredia 5. jún si ŠOP SR uctí pokusom 
o slovenský rekord „Najviac mladých milovníkov prírody 
v chránených územiach“ pod záštitou inštitútu Slovenské 
rekordy. Hlavným poslaním rekordu je ukázať deťom a do-
spelým možnosť zmysluplne tráviť voľný čas a zviditeľniť 

chránené územia. Do rekordu sa zapojí 8 národných parkov, 
11 chránených krajinných oblastí a Správa slovenských 
jaskýň. Počas pokusu o rekord budú pracovníci ŠOP SR 
oboznamovať deti základných škôl o prírodných hodnotách 
chránených území. 

Leto v ekocentre
V júni školy ukončujú školský rok a pripravujú sa na 

prázdniny. V tento mesiac sa otvára priestor na rôzne ak-
tivity v prírode. Práve preto Ekocentrum pri Správe CHKO 
Poľana ponúka možnosti na mimoškolské vzdelávanie v 
oblasti ochrany prírody. Ekocentrum organizuje pre žiakov 
aktivity buď v rámci svojej záhrady alebo prostredníc-
tvom odborných exkurzií po prírodných lokalitách v okolí 
Zvolena. V najbližších mesiacoch pripravuje exkurziu po 
náučnom chodníku na Pustý hrad spojenú s tvorivými diel-
ňami a hrami, kedy sa deti vcítia do rolí živočíchov a rastlín, 
čím si uvedomia ich ekologické nároky a funkcie v prírode. 
Ďalšou zaujímavou aktivitou je spoznávanie Badínskeho 
pralesa s odborným výkladom a prechádzkou. Študenti 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
sa oboznámia s manažovaním chránených území.  

V záhrade ekocentra je pre deti pripravená rozsiahla po-
nuka programov, ktoré sa realizujú v príjemnom prostredí 
stromov, bylinkovej špirály a malého jazierka. Záhrada je 
sama o sebe didaktickou pomôckou. Deti tu môžu spozná-
vať rôzne druhy rastlín a živočíchov, objavovať liečivú silu 
byliniek či skúmať svoje emócie na pocitovom chodníku. 

Ekocentrum sa snaží prostredníctvom pobytu detí 
v prírode upevniť ich vzájomné vzťahy a učiť ich pracovať 
v tíme. Upevňuje sa tak ich vzťah k prírode a jej ochrane. 
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