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Environmentálna výchova

Do súťaže na návrh vlajky pre budúcnosť Arktídy 
sa zapojili aj slovenské deti.

Vivienne Westwood, svetovo preslávená módna návrhárka a aktivistka za ochranu klí-
my, vybrala víťazný dizajn vlajky, ktorá bude vsadená na morské dno pri severnom póle. 
Súťaž medzinárodnej organizácie skautiek WAGGGS a Greenpeace sa konala v rámci 
celosvetovej kampane za záchranu Arktídy. Britská ikona módy vyberala z návrhov, ktoré 
prišli z 54 krajín, vrátane návrhov detí zo Slovenska.

„Oslovili sme mladých ľudí preto, že práve ich budúcnosť je ohrozená spolu s Arktídou. 
Chceli sme, aby vytvorili návrh, ktorý bude symbolizovať mier, nádej a globálnu spolupat-
ričnosť. Táto vlajka taktiež vyjadruje záväzok miliónov ľudí, ktorí podpísali prebiehajúcu 
petíciu na ochranu Arktídy od ťažby ropy a nadmerného rybolovu. Sme radi, že sa do 
súťaže zapojili aj slovenské skautky a deti z bratislavskej základnej umeleckej školy,“ 
povedala koordinátorka arktickej kampane Greenpeace Andrea Zlatňanská.

Porota na čele s Vivienne Westwood vybrala ako víťazný návrh vlajku od Sarah 
Bartrisyia, 13-ročnej skautky z Malajzie. Znázornila v ňom sedem pestrofarebných ho-
lubíc, každá zastupujúca jeden zo siedmich kontinentov. Každá holubica nesie olivovú 
ratolesť, ktorá sa v strede spája a tvorí vavrínový veniec, symbol ochrany Arktídy.

,,Kreativita mladých ľudí je jedným z najmocnejších nástrojov, ktoré k budovaniu 
lepšieho sveta máme. Víťazná Vlajka pre budúcnosť je fantastická reprezentácie mieru, 
nádeje a globálnej komunity a ja som hrdá, že je na ceste k severnému pólu“, povedala 
Vivienne Westwood.

Zástupcovia organizácie Greenpeace a WAGGGS z víťazného návrhu vytvoria titánovú 
vlajku, ktorá bude spolu s miliónmi podpisov ochrancov Arktídy vsadená na severný pól 
štyri kilometre pod ľadovou pokrývkou. Časová kapsula, do ktorej bude vlajka spolu s 
podpismi vložená, má symbolizovať vôľu miliónov ľudí na ochranu vzácneho prírodného 
dedičstva Arktídy. Symbolizuje však aj to, že Arktída má patriť všetkým a nie jednotlivým 
krajinám a firmám, ktoré sa snažia pôsobenie klimatickej zmeny a roztápanie ľadu využiť 
na ťažbu fosílnych palív a tým túto vzácnu oblasť ohroziť.

Ochrana Arktídy má význam aj pre Slovensko. Jej stav výraznou mierou ovplyvňuje 
klímu všade na svete a preto je aj pre nás potrebné, aby bola ochránená pred ďalšou 
devastáciou spôsobenou ťažbou ropy či nadmerným rybolovom. Greenpeace zbiera ce-
losvetovú petíciu na jej ochranu, ktorú zatiaľ podporilo viac ako 2,8 milióna ľudí, vrátane 
niekoľkých tisícov zo Slovenska.

Zdroj: Greenpeace Slovensko

Vivienne Westwood vybrala Vlajku pre budúcnosť

Slávna anglická návrhárka Vivienne Westwood na snímke s víťazkou, 13-ročnou skautkou 
z Maljzie, Sarah Bartrisyiaovou
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sanácií. Na záver bol vedomostný kvíz. Študent, ktorý odpovedal správne na otázku: Koľko 
litrov vody denne spotrebuje priemerne Európan?, získal permanentku na plaváreň na 
Štiavničkách, vecnými cenami bolo odmenené aj najúspešnejšie družstvo z každej školy.

„Vodné“ aktivity v Sásovej
Ďalšia permanentka na plaváreň skončila v rukách Sásovčanky, jednej zo 130 žia-

kov Základnej školy na Sitnianskej ulici, ktorí sa zúčastnili premietania filmov z videotéky 
Envirofilmu, spojeného s diskusiou a kvízom v réžii SAŽP. Úspešné podujatie zavŕšila brigáda 

– vyzbieranie smetí v Jelšovom hájiku na tomto sídlisku. Permanentky venoval partner podu-
jatia – Bytový podnik mesta Banská Bystrica, ktorý je majiteľom plavárne na Štiavničkách. 

Iveta Lanáková
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Podujatie sa realizovalo v rámci projektu LIFE + pod názvom „Posilnenie povedomia verej-
nosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania v súlade s Rámcovou 
smernicou o vode“

Počas podujatia odznela aj prezentácia problematiky ochrany vôd z pohľadu realizácie opatrení pred 
negatívnymi vplyvmi environmentálnych záťaží, ktorú odprezentoval Ing. Jaromír Helma, PhD.

Vlajky pre budúcnosť – ukážky návrhov medzinárodnej súťaže




