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Učebné ciele

Po prečítaní tohto modulu budete vedieť, ako

Opis zručností / kompetencií / kompetencií, ktoré jednotlivec a spoločnosť ovplyvňujú prírodu,
sa majú získať počas získania modulu

svoje

vlastné

prostredie.

A

čo

najviac

ovplyvňuje zmeny v stave nášho životného
prostredia a ako s tým môžete pomôcť vy a vaša
rodina.
Časová náročnosť

Osvojenie obsahu tohto modulu a vykonanie

Odhadovaný čas potrebný na zvládnutie modulu

úloh trvá približne trikrát po 2x45 minút.

Časový plán

Odporúčaný postup v module sa upravuje v

Pokrok v module, výučba materiálov

popísanom poradí. Najskôr sa prenesú teoretické
vedomosti z učiva a načrtne sa problém. Potom
nasledujú praktické príklady, prípadové štúdie a
dobré príklady. Po ukončení školenia sa učivo
končí

absolvovaním

súvisiaceho s modulom.
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testu

sebahodnotenia

Úvod
Rastúce kolektívne problémy v oblasti životného prostredia si vyžadujú čoraz väčšiu pozornosť všade
na svete.
Posledné výskumy tiež ukazujú, že verejná mienka už obsahuje minimalizáciu následkov globálnych
zmien podnebia, ale väčšina členov spoločnosti si stále neuvedomuje základné informácie a poznatky
o životnom prostredí a neprijíma aktivity zamerané na životné prostredie.
Jednou z najdôležitejších úloh nadchádzajúceho obdobia, na individuálnej i globálnej úrovni, je urobiť
z preventívneho životného štýlu univerzálnu potrebu. Bude chvíľu trvať, kým sa tento prístup
zakomponuje do našich hodnôt.
Všetci veríme, že postoj a činnosť spotrebiteľa, ktorá si je vedomá zdravia a životného prostredia,
preukáže nepretržitý rozvoj aj v Maďarsku. Bolo by dobré, keby sa počet jednotlivcov, ktorí už tieto
dve dôležité vedomia vidia ako súčasť svojich hodnôt, z roka na rok zvyšoval, a to sa prejavilo nielen
v ich slovách, ale aj v ich konaní.
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Čo znamená životné prostredie?

K definícii nášho prostredia môžeme pristupovať z niekoľkých smerov.
Jeden názor je, že zahŕňa naše bezprostredné prostredie (napr. triedu alebo izbu doma), dedinu alebo
mesto, kde žijeme, až po Zem. Obklopuje nás to v každodennom živote, žijeme tam, učíme sa,
pracujeme, zabávame sa.
V širšom zmysle naše prostredie obsahuje živé, teda prírodné alebo umelé, to znamená človekom
vyrobené prvky. Dohromady tieto zložky sú pôda, voda, vzduch, divoká zver, krajina a mestské
prostredie, ktoré zahŕňajú:

Jeden ovplyvňuje druhý, takže ak je jedna časť poškodená, negatívne to ovplyvňuje aj druhý prvok.
Bolo by dôležité, aby každý pochopil, že naše prostredie je systém, bez druhého neexistuje jeden
prvok, fungujú nepretržité efekty a interakcie. My sami, ľudia, sme súčasťou systému, nemôžeme žiť
bez vody, vzduchu alebo jedla poskytovaného na poľnohospodárskej pôde. Ak chyba vkĺzne do
niektorého z prvkov cyklu, napr. naša voda bude znečistená alebo toxické plyny budú uvoľňované do
ovzdušia, ovplyvní to tiež náš život a naruší systém.
Biosféra
Narodenie môžeme dať asi pred 3,5 miliardami rokov, na čas totožný s pôvodom života. V
priebehu evolúcie sa vyvíjal a menil. Pod biosférou rozumieme horský obal Zeme (litosféra),

vodný obal (hydrosféra), vzdušný obal (atmosféra), kde existuje živý organizmus a prebiehajú
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biologické procesy. Rozsah je ťažké určiť, existujú vtáky, ktoré lietajú až do výšky 11 000 metrov, a
existujú mikroskopické baktérie, ktoré sa vyskytujú v hĺbkach 9 000 metrov pod hladinou mora.
Kroky zmeny biosféry
Počas mnohých tisícročí ľudstvo dosiahlo nie postupne, ale často skokom, zmeny v biosfére, ktoré
teraz už vieme, že boli osudovými základnými piliermi nášho dnešného života. Týchto 6 krokov je
nasledovných:
1. Použitie ohňa: prvá energia, biomasa, vznikla spaľovaním dreva všimnutím si fenoménu
ohňa. Populácia sa zvyšovala, keď dokázali držať ďalej od seba dravé zvieratá a prežili v
chladnejších krajinách pomocou ohňa. Lovené zvieratá sa dali variť, čo tiež viedlo k rastu
populácie.
2. Formovali sa jazyky: na začiatku ich výskytu sa jazyk najviac podobal posunkovej reči, ktorú
používajú dnešní nepočujúci ľudia. S rozvojom ich myslenia a používania nástrojov sa
rozvíjala aj komunikácia. Keď sa ľahšie vyjadrili a porozumeli si, zefektívnil sa aj lov, čím sa
počet obyvateľov opäť zvýšil.
3. Objavuje sa poľnohospodárstvo: ktoré zmenilo lovecký a hromažďovací životný štýl. V
dôsledku toho sa zvýšila sociálna nerovnosť, zaviedli sa nové oblasti v dôsledku
poľnohospodárstva, zvýšila sa hodnota majetku a objavili sa nové profesie (napr.
Hrnčiarstvo).
4. Vznikajú civilizácie: ktoré znamenajú spoločenské, ekonomické a duchovné osvietenie.
Vznikli jednotlivé vrstvy spoločnosti, písanie a miestá. Stále viac sa objavujú nové
poľnohospodárske trendy a zdroje energie.
5. Začali sa európske výboje. Miestni domorodci sú podmanení a začína sa obchod. V dôsledku
dobytia sú známe nové hospodárske zvieratá a rastliny a objavujú sa nové patogény, ktoré sa
presúvajú na vzdialenejšie miesta.
6. Vedecká, technická a energetická revolúcia: aj dnes je ľudstvo v tomto štádiu. Objavuje sa
elektrina a nové palivá a trhové hospodárstvo. Priemyselne sa zaoberajú rybolovom,
poľnohospodárstvom a pomocou chemického priemyslu prekonávajú niekoľko smrteľných
chorôb. S rozvojom vedy sa mení myslenie ľudí, svetonázory a hodnoty. Vzniká konzumná
spoločnosť.
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Škodlivé následky ľudskej činnosti
Už teraz je nám všetkým jasné, že k životu potrebujeme pôdu, vodu, vzduch. Vďaka kruhovým
procesom sú tieto zdroje energie neustále schopné obnovy. Kvôli čoraz silnejším a hrubším zásahom
ľudí je narušená rovnováha, ktorá sa vyvinula po dlhú dobu, a ohrozuje schopnosť regenerácie.
Nielenže tieto zdroje využíva čoraz viac ľudí, ale aj jednotlivci ich čoraz viac využívajú. Výsledkom
je, že naše prírodné zdroje a poklady sú vyčerpané a tie súčasné sú už znečistené.

Zdroj: National Geographic
Obrázok vyššie ukazuje, koľko z nášho denného jedla alebo úžitkových nástrojov má škodlivý vplyv
na Zem. Pri svojej výrobe vyžadujú veľké množstvo vody alebo zničia alebo poškodia biotopy (napr.
Savany, dažďové pralesy), aby ich mohli pestovať, čím prispievajú k zmene podnebia. Po týchto
výrobkoch rastie dopyt, aby výrobcovia mohli uspokojiť svoje potreby, a preto ich vyrábajú čoraz
viac. Tieto zložky sú obsiahnuté v našich potravinách, toaletných potrebách, oblečení a je len na nás,
v akej forme a množstve ich konzumujeme.
Poďme sa pozrieť na druh a stupeň znečistenia prvkov a zdrojov životného prostredia v súčasnosti:
Vzduch: Motorové vozidlá emitujú oxid uhoľnatý a olovo, ktoré menia zloženie vzduchu a narúšajú
podiel zložiek vzduchu. Koncentrácia ozónu klesá, v dôsledku čoho bude ultrafialové žiarenie na
Zemi škodlivé, napr. v lete sa preto musíme chrániť pred priamym slnečným žiarením. Množstvo
skleníkových plynov sa zvyšuje, čo spôsobuje globálne zmeny podnebia.
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Voda: Neuveriteľné, ale štyri pätiny našej Zeme sú pokryté vodou. Je úplne bežnou vecou, že z
vodovodu tečie voda, ktorá je pitná, zdravá, ale v mnohých častiach sveta to tak nie je, milióny ľudí
bojujú s nedostatkom vody každý deň. Znečistenie vody je, keď sa vo vode objaví látka, ktorá
znemožňuje ľudskú spotrebu alebo znemožňuje život vodných živočíchov, rastlín a rastlín. Je
väčšinou kontaminovaný ľudskou činnosťou.
Bohužiaľ poznáme niekoľko spôsobov, napríklad:
- prípravky na ochranu rastlín používané v poľnohospodárstve
-dažďová voda kontaminovaná škodlivými látkami
- továrne počas svojej činnosti uvoľňujú kontaminanty späť do vody
- znečistenie ropou, z tovární, lodí, ktoré tečú do našich vôd
- riasy
-kontaminácia toxických kovov

8

Pôda: Znečistenie zvyčajne spôsobujú skládky, ale nepriame znečistenie vody môže tiež spôsobiť
degradáciu kvality v pôde. Aj tu môže byť rozšírené znečistenie, továrne a závody môžu spôsobiť
škody svojimi „zabudnutými“ chemickými sudmi alebo poľnohospodárstvo pesticídmi a insekticídmi.

Škody na našich zdrojoch spôsobujú nielen straty samy osebe, ale ovplyvňujú aj nás, ľudí. Tiež nám
robí zle, ak sa nadýchame zlého vzduchu, ak pijeme znečistenú vodu alebo ak jablko odtrhnuté zo
stromu nie je pre náš organizmus zdravé.

Ochrana životného prostredia a jej princípy
Teraz, keď sme oživili ťažkosti, ktorým čelí naše životné prostredie a príčiny nezodpovedného
správania ľudí, možno sa vo vás objavila otázka, ako by ste mohli pomôcť. Ako je možné zabrániť
ďalšiemu zničeniu, ako je možné vyriešiť alebo zvrátiť škodlivé procesy? Existuje vôbec cesta späť?
Dá sa zmeniť správanie ľudí? Ak áno, ako?
V nasledujúcej časti si povieme niečo o týchto riešeniach, čo robiť, možnostiach a ukážeme vám veľa
praktických príkladov, ktoré môžete urobiť, aby ste chránili svoje životné prostredie.
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Čo je ochrana životného prostredia?
Ochrana životného prostredia je spoločenská aktivita zameraná na prevenciu, zmierňovanie alebo
nápravu škôd, ktoré spôsobíme sami. Ochrana životného prostredia je akýmsi zjavením a uznaním
našej závislosti od našej Zeme, nášho životného prostredia, našej zodpovednosti za jej ochranu a
našich prírodných hodnôt.
Ochrana životného prostredia tiež kladie veľký dôraz na udržateľnosť. Pojem trvalo udržateľný rozvoj
bol prvýkrát spomenutý v správe OSN z roku 1987, že išlo o vývojový proces, ktorý „zodpovedá
potrebám súčasnosti bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje
vlastné potreby“.
Dnes to môžeme vnímať ako druh občianskeho hnutia. Vzniklo veľa mimovládnych organizácií na
ochranu životného prostredia, ktoré sa snažia ovplyvňovať politické rozhodnutia pozdĺž hodnôt a
povzbudzovať spoločnosť k aktívnemu konaniu. Okrem civilistov samozrejme zohrávajú dôležitú
úlohu aj profesijné organizácie, ktoré neustále skúmajú naše prostredie, poskytujú nám informácie a
štúdie a upozorňujú na to, čo je potrebné urobiť. Krajiny Európskej únie spoločne stanovili prísne
environmentálne normy, ktoré musia dodržiavať všetci občania EÚ a ich vlády.
Maďarsko a Slovensko sú členmi Európskej únie od roku 2004, takže ustanovenia sa vzťahujú aj na
nás. Pozrime sa na niekoľko príkladov environmentálnych princípov Európskej únie:
-

znečisťovateľ platí: bremeno nesie osoba, ktorá škodu spôsobila

-

preventívne opatrenia: musia sa vykonať vyšetrovania, aby sa zabránilo škodám

-

integrácia: environmentálna politika sa musí odraziť vo všetkých ostatných odvetviach

-

partnerstvo: spolupráca pri riešení problémov

-

preventívne opatrenie: je potrebné vyvinúť maximálne úsilie, aby nedošlo k poškodeniu

-

environmentálna výchova je povinná

- princíp trvalo udržateľného rozvoja (definovaný vyššie)

Účel ochrany životného prostredia a prírody
Primárnym cieľom ochrany životného prostredia je vytvorenie vhodných životných podmienok pre
jednotlivcov a ľudstvo spoločne, zabezpečenie jeho existencie, fyzického a duševného zdravia a
ochrana jeho hmotného a duševného vlastníctva.
Oblasti:
-Ochrana vzduchu

-

Ochrana zvierat

-Ochrana pôdy

-

Ochrana krajiny
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-Ochrana vopdy

-

Hluková ochrana

-Ochrana rastlín

-

Ochrana osád

+ Odpadové hospodárstvo
Pri činnostiach v oblasti životného prostredia je potrebné v prvom rade odpovedať na tri základné
otázky: čo, pred čím a ako chrániť?
Čo? Najjednoduchšia odpoveď na toto je: človeka, ako aj jeho prírodné a umelé prostredie, ktoré sme
už poznali v predchádzajúcich častiach.
Od čoho? Človek musí byť chránený pred rôznymi vecami, ako sú odpadky, hluk, škodlivé žiarenie,
nadmerné alebo zlé svetlo a teplo, zápach, erózia, vyhynutie alebo zvýšený počet živých vecí,
stresujúce preťaženie, škodlivé podnety a pod. Ochrana ľudskej rasy znamená tiež ochranu celého
životného prostredia.
Ako? Najkomplexnejšia odpoveď na túto otázku je. Existuje nespočetné množstvo spôsobov, ako
čeliť škodám na životnom prostredí. Napríklad:
•
–

Rôzne technické riešenia
Zníženie alebo prevencia škodlivých emisií v oblasti zdroja (separácia prachu, čistenie

odpadových vôd, technológie s nízkym obsahom odpadu).
- Predchádzanie progresii alebo transformácii škodlivých emisií (výstavba vysokých komínov,
zalesňovanie, vytváranie detekčných sietí).
- Používanie ochranných prostriedkov (plynové masky, zátky do uší, ochranné plášte).
•

Zabezpečenie ekonomických a právnych podmienok

- Vývoj ekonomického záujmu výmenou za náklady na životné prostredie.
- Vytváranie a dodržiavanie environmentálnych zákonov a predpisov.
•

Rozvíjanie ekologického, úctivého a láskavého prístupu k prostrediu

- Zakladanie a rozvoj organickej kultúry.
- Podpora environmentálne uvedomelého a ohľaduplného k životnému prostrediu.
Uvedené prvky nie sú jedinečné, ale vzájomne sa ovlyvňujú, pretože z jednoty životného prostredia
vyplýva, že formovanie, vyšetrovanie a eliminácia škôd sa dá uskutočniť iba komplexným
ekologickým prístupom.
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Nemôžeme poprieť, že s otázkou kultúry životného prostredia by sa malo zaobchádzať ako so
sociálnym problémom. Naše mestá, naše továrne, školy, šaty, interiérový dizajn, správanie svedčia aj
o našej environmentálnej kultúre (alebo jej nedostatku).
Environmentálna výchova
Každá disciplína hľadá svoje vlastné príležitosti na riešenie svojich environmentálnych ťažkostí.
Pedagogika uznala, že jedným z najväčších problémov, ktorý máme, je v nás: naše zvyky, správanie a
hodnotové systémy nám často bránia v dosiahnutí rovnováhy namiesto disharmónie. Pri hľadaní
alternatívnych riešení krízy sa preto musíme obrátiť na základ našej ľudskej existencie, najcitlivejšiu a
najsilnejšiu možnosť. Jedným z nich je environmentálna výchova.
Environmentálna výchova je širokospektrálny spoločenský proces. Zahŕňa možnosti školského a
mimoškolského vzdelávania. Objavuje sa v osvete masy, v reklame, v umení a jeho vplyv cítiť v
rôznych oblastiach kultúry, hospodárstva, politiky a verejnej správy. Environmentálna výchova má
vplyv na predmetovú kultúru, architektúru, energetický priemysel, verejnú dopravu a mnoho ďalších
sociálnych jednotiek.

Opatrenia na ochranu životného prostredia v Maďarsku

V jednej z predchádzajúcich kapitol sme diskutovali o tom, aké opatrenia musí každá krajina
Európskej únie dodržiavať. Maďarsko, rovnako ako všetky ostatné krajiny, má niečo, v čom
je napredujúce, a v čom zaostáva. Rôzne úrovne závažnosti problému sa v jednotlivých
krajinách líšia. Miestne opatrenia v oblasti životného prostredia sa potom vložia do databázy
EÚ, ktorá ich využíva na zostavovanie štatistík a nepretržité monitorovanie vládnych
opatrení.
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V Maďarsku je otázka ochrany životného prostredia, bohužiaľ, dosť zatlačená do úzadia. Krajina
nemá nezávislé ministerstvo životného prostredia a žiadny vnútroštátny orgán životného prostredia.
Rôzne agentúry a ministerstvá sa zaoberajú takýmito záležitosťami, čo je zlé, pretože v niektorých
prípadoch často nie je možné zistiť, na koho sa obrátiť, hoci v takýchto prípadoch je možné prijať
urgentné opatrenia iba na pomoc v situáciách.
V systéme okrem iného chýba podporný fond, z ktorého by sa dali zaplatiť škodové udalosti, príčina
vzniku škody sa dala okamžite odstrániť a zodpovedné osoby sa našli následne. Momentálne to
funguje naopak, takže zbytočne strácame čas a znečisťovaním.
Ďalším problémom v krajine je dodržiavanie veľkého množstva právnych predpisov a ich transpozícia
do praxe. V oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce musí byť dodržaných asi 500
zákonov a 2 500 povinností. Dodržiavanie a následné opatrenia sú pre všetkých veľkou záťažou.
Skutočnosť, že týmto spôsobom prijímame veľa právnych predpisov, však nezlepšuje stav nášho
životného prostredia. Dodržiavanie ustanovení pomáha udržiavať hospodársky a sociálny rozvoj,
zaručuje ľudské práva a pomáha udržiavať mier, pretože zabráni konfliktom.

Na obrázku vyššie vidíte katastrofu červeného bahna v Ajke, ktorá sa stala v roku 2010. Prerušila sa
hrádza červeného bahna a zaplavila okolité osady. Vysoko alkalický a korozívny materiál pokrýval
veľkú oblasť a spôsoboval neoceniteľné ekologické a ekonomické škody.
Ale tu je pozitívny príklad chaotických kapitol maďarskej ochrany životného prostredia. Vláda
odhlasovala návrh zákazu všetkých jednorazových plastov od júla 2021. Nasledujúce produkty sa už
nemôžu uvádzať na trh: tampóny do uší, plastové príbory, slamky, mixéry na nápoje, držiaky balónov,
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polystyrénové škatule na potraviny a nápoje, nádoby na nápoje. Nové nariadenie je veľkým krokom
vpred od súčasného nariadenia, pretože v súčasnosti neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa
plastov.

Environmentálne opatrenia na Slovensku
Ako prvá stredoeurópska krajina hlasoval slovenský parlament v septembri 2019 za to, aby
boli PET fľaše a plechovky vymeniteľné, a aby bol zakázaný predaj jednorazových plastov.
Od roku 2022 bude možné okrem fliaš na víno a pivo vymeniť aj fľaše a kovové plechovky.
Považovalo sa za dôležité hlasovať čo najskôr, pretože podľa ministerstva sa selektívny zber odpadu
nepovažuje za dostatočne efektívny. Na základe súčasných údajov bude zlikvidovaných iba 60% PET
fliaš, očakáva sa však, že toto číslo bude po opatrení 95%. Zatiaľ sa to neplánuje

zaviesť v

obchodoch, vykúpenie bude možné iba v obchodoch s rozlohou viac ako 300 metrov štvorcových. Do
roku 2022 budú postavené automatyna spätné odkúpenie.. Výrobcovia, bohužiaľ, už vyjadrili
nesúhlas so zavedením tohto ustanovenia, pretože to pre nich znamená značné dodatočné náklady,
zvýšenie cien, pretože do svojich cien budú musieť zahrnúť poplatok za spätné odkúpenie fliaš.
Myslia si, že je to odpad

Okrem témy fliaš prijatie iného dôležitého návrhu, ktorý by od roku 2021 zakazoval distribúciu
jednorazových plastov (napr. Príbory, mixéry na nápoje, slamky, jednorazové nádoby na potraviny,
poháre atď.)
Počas návrhu zákona sa objavila aj otázka ochrany lesa. Štátny úrad ochrany prírody by dostal
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právomoci, pomocou ktorých by mohol zabrániť, zasiahnuť pri ťažbe v chránených prírodných
oblastiach alebo pri zásahoch ovplyvňujúcich pôdne vrstvy a vodné toky. Po zmene jurisdikcie by bol
úrad pod kontrolou ďalších 400 000 hektárov.
Najdôležitejšou výzvou Slovenska v oblasti životného prostredia je eliminácia ťažby a spaľovania
uhlia. Podľa odborníkov sa klimatickým zmenám dá vyhnúť, iba ak sa bude klásť dôraz na
obnoviteľné zdroje energie a transformáciu regiónov produkujúcich uhlie. Vedúci predstavitelia štátu
úsilie podporujú, považujú za dôležité ich predstaviť, je preto na nich, aby do roku 2023 zastavili
ťažbu uhlia v krajine.

Verejná spaľovanie spôsobuje problémy nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku. Výsledky
prieskumu verejnej mienky ukazujú, že ľudia si myslia, že za znečistenie ovzdušia môže najviac
priemysel a doprava, ale nie je to tak. Znečistenie ovzdušia spôsobujú nesprávne zvyky obyvateľov
pri spaľovaní, pretože veľa ľudí nekúri drevom, ale odpadom, alebo namiesto toho, aby odpad
odviezli na skládky, spaľujú na dvore. Je zakázané spaľovať domový a záhradný odpad, drevovláknité
dosky, laminovanú dosku. Tí, ktorí kúria uhlím, by mali byť opatrní pri kúrení lignitom, pretože je
veľmi nebezpečné pre zdravie.
Jedným z riešení namiesto spaľovania môže byť kompostovanie. Väčšina nášho odpadu je organický
odpad, takzvaný bioodpad (listy stromov, záhradné vetvičky, šupky zo zeleniny, vaječné škrupiny
atď.). Kompostovanie je mimochodom prínosom pre pôdy s nedostatkom živín, pretože
kompostovaním sa dajú získať hodnotné živiny, takže môžeme urobiť našu záhradu odolnejšou a
pestovať oveľa kvalitnejšiu zeleninu a ovocie, ak kompost rozložíme ku koreňom našich rastlín.

Naše konzumné návyky
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Žijeme v konzumnej spoločnosti, ktorá sa vyznačuje správaním, ako je odpad, akumulácia,
zvýšený dopyt po energii atď. Náš neuvážený životný štýl výrazne ovplyvňuje rozsah a
kvalitu nášho environmentálneho a zdravotného povedomia.
Trhové hospodárstvo 21. storočia a v rámci neho konzumná spoločnosť je udržiavané
skutočnosťou, že výroba s veľkou silou tlačí na trh nové výrobky a spotrebitelia vymieňajú
svoje staré veci za nové minimálne v tejto intenzite. Na vývoj spotrebných návykov mal
výrazný a negatívny vplyv rastúci počet nákupných centier, obchodných centier a
hypermarketov.
Podľa nedávnej štúdie odborníci zatiaľ podcenili množstvo jedla, ktoré ľudia vyhodili do koša. Podľa
ohromujúcich údajov, ak by jedlo nespadlo do koša, mohlo by uspokojiť až päť ľudí namiesto štyroch.
Odpad je najbežnejší v bohatších krajinách a rodinách, problémom je však aj v chudobnejších
krajinách. Bolo by dôležité znížiť dávky potravín, nekupovať ich príliš veľa, predľžiť ich trvanlivosť,
vložiť ich do chladničky, mrazničky (suroviny aj hotové jedlá) a pripraviť pokrmy „šetriace zvyšky“.
Globálnym cieľom je znížiť do roku 2030 množstvo potravinového odpadu na polovicu.
Možno ste počuli, že väčšina lacnejších odevov pochádza z tovární v rozvojových krajinách, ktoré
pracujú v horších podmienkach (dokonca aj v zamestnávaní maloletých detí!). Textilný priemysel tiež
vykonáva nezmyselné ničenie životného prostredia v okolí tovární. Je domovom jednej z najviac
znečistených riek v Indonézii, zničených odevným priemyslom. Pre miestnych obyvateľov táto rieka
znamená pitnú vodu, vodu na zavlažovanie a slúži tiež na kúpanie. Každý by si mal uvedomiť, že ak
vstúpite do obchodu s oblečením, za akú cenu dostanete tzv. odevy rýchlej módy.

Toxické znečistenie rieky Citarum
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Tejto téme sa v nasledujúcich učebných osnovách budeme venovať hojne, ale teraz si treba uvedomiť,
že vaše spotrebiteľské rozhodnutie o tom, čo kupujete v obchode, ako nakladáte s položkami, ktoré
vlastníte, ovplyvňuje budúcnosť nás všetkých. Spoločnosti, obchody, značky sú tu preto, aby ste
nakúpili viac, môžu nás nepozorovane ovplyvniť, musíte však byť múdrejší. Rozpoznajte presne, čo a
koľko z každej veci potrebujete, premyslite si to, naplánujte a zodpovedne sa rozhodnite.
Spotrebiteľské povedomie o životnom prostredí tiež znamená špeciálne správanie založené na znížení
využívania životného prostredia a zameraní na tieto zásady: nakupovanie šetrné k životnému
prostrediu, znižovanie využívania životného prostredia, hľadanie informácií o životnom prostredí,
environmentálne problémy a ich riešenia, informácie, činnosti v oblasti ochrany životného prostredia.
Po vopred zhromaždených informáciách urobí vedomý spotrebiteľ informované nákupné rozhodnutia
vopred, a to uprednostnením aspektov, ktoré považuje za dôležité. Tieto aspekty môžu súvisieť s
vlastnými vedomými záujmami spotrebiteľa (cena, kvalita, značka, zdravie atď.) alebo s úvahami o
záujmoch spoločnosti (napr. Environmentálne povedomie, sociálne povedomie). V týchto dvoch
prípadoch sú zákazníci vedení rôznymi motívmi, chcú inú ponuku a je možné ich osloviť odlišne.

Ochrana životného prostredia? Nie je to len záležitosť dospelých!

Nielen predsedovia vlád, vplyvní vodcovia, politici alebo len dospelí vo všeobecnosti môžu urobiť
niečo pre ochranu životného prostredia! Predstavím vám Gretu Thunbergovú, 17-ročnú
stredoškoláčku vo Švédsku, ktorá mimochodom je usilovným aktivistom v oblasti zmeny podnebia.
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Prednáša vášnivé prejavy pre verejnosť a popredných štátnikov, organizuje demonštrácie, aktivizuje
mladú generáciu, a to všetko s cieľom upozorniť na zmenu podnebia a podnietiť činnosť. S každou
získanou finančnou cenou pomáha organizáciám a obyvateľom oblastí postihnutých ekologickými
krízami.
Samozrejme, nie každý musí byť aktivista. Tým, že ste venovali pozornosť škodlivým udalostiam vo
vašom vlastnom prostredí, ste pre svet už urobili oveľa viac ako mnoho ľudí. Ďalšia kapitola bude
hovoriť o tom, ako môžete chrániť svoje životné prostredie.

Ďalšie tipy, ak by si aj ty pomohol
Teraz vám chceme dať všeobecné rady a potom vám v ďalších učebných osnovách pomôžeme s oveľa
konkrétnejšími príkladmi súvisiacimi s témou. Pretože našou súčasnou témou je životné prostredie a
jeho ochrana, môže byť vo všetkých situáciách potrebných všeobecné vedenie a nie je zlé ich
akceptovať. Na čo treba pamätať vždy pri všetkých záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia?

-

Objavte svoje prostredie: všimnite si, čo treba chrániť, a zistite, ako môžete robiť dobro.
Strom, ktorý vyzerá ako spadnutý alebo zhnitý, by možno mal zmysel vyrúbať, ale ak ho
obývajú vtáky alebo veveričky, nie je to tak.

-

Nikdy nerob niečo, čo nechceš, aby ti robili: ak ťa nebaví prechádzať sa v lese plnom smetí,
neber ho tam“Nepoškodzujte: neodtrhávajte kvety, neznečisťujte vodu atď.

-

Snažte sa šetriť: Šetrením vodou a energiou prospievate nielen svojmu životnému prostrediu,
ale veľa šetríte aj svojej rodinnej pokladnici. Tu tiež stojí za zmienku o opätovnom použití a
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recyklácii, nevyhadzujte to, čo môžete dokonca použiť na niečo iné, ako je pôvodná funkcia,
alebo darujte niekomu, ale nevyhadzujte svoje prerastené odevy.
-

Vyberte si kvalitu: môže to stáť viac, ale zvyčajne sa používajú dlhšie, ako ich lacnejšie
náprotivky. Kvalitné výrobky sú mnohokrát aj „ekologickejšie“.

-

Poznajte krásu miestnych vecí: vaše bezprostredné okolie bude mať určite nádherné kultúrne
dedičstvo alebo prírodnú hodnotu, nemusíte cestovať ďaleko, spotrebovávať veľa paliva a
znečisťovať ním ovzdušie. Nakupujte na trhu od prvovýrobcov, dokonca aj bioproduktov,
lokálne vo vašej oblasti. Sú kvalitnejšie (keďže sa pestujú lokálne), nedovážajú sa zo
zahraničia, necestujú, v zapečatených tmavých škatuliach. Posilňujete tým aj miestnu
komunitu, kupujete vajíčka od starej tety, uvidíte, aký je to dobrý pocit!

-

Z mnoho malých bude veľa.: Určite ste už veľakrát počuli od dospelých príslovie o ochrane
životného prostredia, že „lastovička nerobí leto“. Ale to nie je pravda! To nemôže byť
argument pre lenivosť. Ak každý urobí maličkosť vo svojom vlastnom prostredí, vznikne z
toho obrovský krok vpred.

-

Čo môžete urobiť dnes, neodkladajte to na zajtra: Bohužiaľ neustále ničíme naše životné
prostredie, a preto prevencia a zotavenie zohrávajú rovnako dôležitú úlohu. Problémy je
potrebné vyriešiť teraz, skôr ako sa ešte zväčšia, možno nezvratne.

-

Prevezmite zodpovednosť: My ľudia sme spoločne spôsobili problémy v oblasti životného
prostredia, takže sme všetci zodpovední. Človek je zodpovedný nielen za to, čo robí, ale aj za
to, čo neurobí.

Užitočné odkazy týkajúce sa témy modulu :

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-changeenvironment_hu
Webová stránka Európskej komisie
https://ng.hu/tag/kornyezetvedelem/
environmentálne témy National Geographic
www.tudatosvasarlo.hu
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Komunita vedomých kupujúcich
www.nebih.hu
Webová stránka

bezpečnostného

úradu

pre

národný potravinový reťazec
https://www.greenpeace.org/hungary/
Maďarská strana organizácie Greenpeace

Bibliografia
Odkazy, zdroje
1.

Mészáros Ernő: Környezettudomány, Akadémia Kiadó, 2011

2.

Gulyás Emese: Tudatos vásárlók könyve, Ursus Libris, 2009

3.

Dr. Moser, Dr. Pálmai: A környezetvédelem alapjai, Tankönyvkiadó, 1984

4.

Környezeti,

fenntarthatósági

ismeretek,

Mezőgazdasági

Szakigazgatási

Hivatal

Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság, 2011
Kovács Róbert: Klímaváltozás, Typotex Kiadó, 2019

PRÁVNE VYHLÁSENIE
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dokumentu nesie výhradnú zodpovednosť Nadácia Ecocenter a v žiadnom prípade nemôže
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