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Test ekologickej inteligencie
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ÚVODNÍK

„V prírode nie sú odmeny ani tresty – sú tu len dôsledky.“
(Robert G. Ingersoll)

Naše životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky pre existenciu organizmov,
vrátane človeka. Avšak existencia človeka skôr ničí tieto podmienky a zle vplýva na celú našu planétu.
Znečistené ovzdušie, globálne oteplovanie, nadmerné plytvanie jedlom, prírodné katastrofy a mnohé
iné próblemy sú spôsobené nami, obyvateľmi Zeme. Obyvateľmi, ktorí by mali za každú cenu bojovať
za zlepšovanie a udržiavanie životného prostredia. Od roku 2018 žijeme na ekologický dlh, dochádzajú
nám neobnoviteľné zdroje, naše lesy sú vyrubované a znečistené. Je najvyšší čas, aby každý z nás spravil krok a pomohol našej planéte.
Juraj

E KO S TO PA
EKOLOGICKÁ STOPA JE METÓDA MERAJÚCA VPLYV ĽUDSKÝCH AKTIVÍT NA PLANÉTU ZEM.
Tento vplyv vyjadrujeme prostredníctvom plochy zemského povrchu, na ktorú si
nárokujeme svojimi každodennými aktivitami a konzumným životným štýlom.
Plocha zemského povrchu je pritom obmedzená na 51 mld ha, z ktorých 39,1
mld ha predstavuje nedostupnú plochu. Jeden hektár biologicky produktívnej
plochy Zeme sa označuje ako globálny hektár – gha.
Produktívna plocha, ktorá nám ostala k dispozícii sa rovná 11,9 mld gha.
Ak túto plochu vydelíme počtom obyvateľov zeme 6,7mld, férový podiel
Zeme na jedného človeka je 1,8 gha. Je dokázané, že priemerná ekostopa
jedného človeka na Zemi je 2,7 gha.

1,8 – 2,7 = - 0,9 gha ???
Ekologickú stopu je možné vypočítať pre jednotlivca, školu, organizáciu,
mesto alebo štát. Čím väčšia stopa, tým väčší vplyv na prírodu. Prírodné zdroje
a služby spotrebúvame rýchlejšie ako sa dokážu obnoviť. Siahame na samé dno
zásob a narúšame regeneračné schopnosti Zeme. Toto je možné dočasne, ale nie
navždy!
■ text: Juraj ■ zdroj: The Ecological Footprint Atlas 2010
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DAR PRE DOMOVY

Jedným z najväčších činiteľov
znečisťovania životného prostredia
je nadmerná produkcia oblečenia
(spotreba obrovského množstva vody
ako aj chemikálií a farbív).
Žijeme v dobe, v ktorej sa nám
zdá, akoby čas plynul rýchlejšie.
S trvanlivosťou oblečenia, ktoré
považujeme za módne, je to rovnako,
je krátka. Vedci nazvali tento jav ako
„rýchla móda“. Držať krok s módnymi
bloggermi a influencermi je naozaj
náročné – žiada si to nákup čoraz viac,
často zbytočného, oblečenia. Naše
skrine sú tak preplnené nepotrebným
oblečením, ktorého sa nevieme zbaviť.
Ako vyriešiť problém „rýchlej módy“?
Jedným zo spôsobov ako sa múdro
zbaviť oblečenia je darovať ho, preto
sme dňa 19. marca 2019 usporiadali
zber nepoužívaného oblečenia
pre deti z detského domova. Žiaci

našej školy priniesli svoje nepotrebné oblečenie do školy a my sme ho
cez každú prestávku zbierali, triedili
a balili. Nakoniec sa zoskupilo toľko
oblečenia, že sme mali čo robiť, aby
sme ho vedeli poriadne zabaliť a v poriadku prepraviť k deťom.
Bola to výhra pre obe strany. My sme
mali viac miesta v skrini, zbavili sme sa

■ text: Andrea ■ foto: archív OA
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oblečenia bez toho, aby sme uškodili
životnému prostrediu a spôsobili veľké
úsmevy na tvárach detí. Inšpiroval nás
k tomu skvelý nápad jedného obchodného reťazca, ktorého cieľom bolo
zozbierať čo najviac nepotrebného
oblečenia, recyklovať ho a vyrobiť z
neho celkom nové oblečenie, ktoré je
síce drahšie, ale naozaj jedinečné.

KEŠ • EKONOMICKÝ MAGAZÍN

Eko stopa našej školy
Či žijeme v meste alebo na dedine, naše životy nevyhnutne závisia
od konzumácie prírodných zdrojov
a služieb, ktoré nám poskytuje Zem
prostredníctvom svojich ekosystémov. Zároveň, každý z nás za sebou
zanecháva menšie alebo väčšie stopy
na životnom prostredí – zdraví našej
planéty! Záleží na tom, koľko si z nej
odhryzneš iba pre seba! Preto sme
sa rozhodli zistiť, približne akú ekologickú stopu zanecháva naša škola.
Opýtali sme sa kompetentných
zamestnancov školy a vypočítali
priemernú ročnú spotrebu plynu,
vody a elektriny na jednu osobu v
našej škole. Našu školu navštevuje
takmer 200 žiakov a zamestnancov je
spolu 47. Spotreba plynu na 1 osobu
ročne je 537.38 m3, spotreba vody je
13,68 m3, spotreba elektrickej energie je 368,5 kWh a odpad vytvorený
v priemere jednou osobou je 64,8 kg.
Celkový ročný odpad vyprodukovaný
školou je 16 000 kg. K týmto číslam
musíme ešte spomenúť, že neustále
robíme opatrenia na zníženie spotreby

a šetrenie energiami. Napríklad sme
v celej škole vymenili staré svietidlá
za LED svetlá s oveľa menšou spotrebou a vymenili sme všetky staré okná
za nové, plastové, ktoré znižujú únik
tepla v zime.
Aby sme znížili svoju ekologickú
stopu, v škole zbierame a triedime
hlavne papier a plasty. Podporujeme
projekt RECYKLOHRY, ktorý v sebe
spája vzdelávací program a súťaže so
zameraním na triedenie a recykláciu
odpadov. Každá splnená úloha a zber
drobných elektrozariadení, či batérií
prináša škole body. Splnením úloh sa
získavajú atraktívne ceny v špeciálnom
internetovom obchode. Školy ako
my, dostávajú zadarmo nádobu na
zber drobného elektroodpadu a po
jej naplnení organizátor projektu
zabezpečí jej odvoz a zúžitkovanie.

■ text: Juraj ■ foto: archív OA
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V škole zbierame aj použité zubné
kefky. Kefky tak nekončia na skládke
odpadu, ale budú zrecyklované na
koše na triedenie odpadu pre školy.
My žiaci z toho máme dobrý pocit,
že sme prispeli k zníženiu našej ekologickej stopy.
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5. jún - Svetový deň životného prostredia
Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972
v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Konferencia upriamila pozornosť svetovej verejnosti na potrebu riešiť problémy životného prostredia v záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem. Problémy životného prostredia
nadobúdajú globálny charakter presahujúci hranice štátov a kontinentov, a preto aj ich riešenie si vyžaduje spoluprácu
na medzinárodnej úrovni. Účastníci konferencie zo 112 štátov z celého sveta schválili Deklaráciu o životnom prostredí
človeka, po prvýkrát deklarovali právo človeka na priaznivé životné prostredie a zároveň navrhli globálny systém pozorovania Zeme. Konferencia viedla k založeniu Programu OSN pre životné prostredie - UNEP.
Svetový deň životného prostredia sa oslavuje od roku 1973 a je dňom plným
pestrých aktivít ako sú pouličné preteky, bicyklové show, zelené koncerty, literárne a výtvarné súťaže na školách, sadenie stromčekov či rôzne
upratovacie a recyklačné kampane. Je to príležitosť pre každého prostredníctvom dokumentov, fotografií, besied, prezentácií podať
správu o svojom vzťahu k životnému prostrediu.
Naposledy bola hostiteľskou krajinou osláv India, ktorá si za
hlavnú tému zvolila plasty a ich vplyv na životné prostredie. India
vyzýva ľudí, aby používanie plastov znížili, nepoužívali ich jednorazovo a aby ich recyklovali.

K SPRÁVNEMU ROZHODOVANIU POMÔŽU AJ NASLEDOVNÉ ŠTATISTIKY

 ročne ľudstvo použije 500 miliárd plastových vreciek,
 do svetových oceánov unikne každoročne 13 miliónov ton plastov,
 každú minútu sa predá 1 milión plastových fliaš,
 plasty zabijú ročne 100 000 morských živočíchov,
 na rozklad plastov je potrebných 100 rokov,
 50 % výrobkov z plastov je využívaných jednorázovo...

■ text: Zuzana ■ zdroj: https://www.enviroportal.sk/clanok/medzinarodny-den-zivotneho-prostredia
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K D E N A J V I AC P LY T VÁ M E ?
 POTRAVINY
Asi 1/3 potravín ktoré vyrobíme, nezjeme, ale vyhodíme. Potravinami plytváme
v domácnostiach, reštauráciách, ale hlavne v potravinových reťazcoch. Dôvodom sú
napríklad štandardy kvality založené na vzhľade produktov. V rozvojových krajinách
sa plytvá hlavne v počiatočných fázach produkcie. Jedlo sa pokazí počas prepravy
pre nedostatočnú infrašktruktúru a skladovacie priestory či techniky. Vo vyspelých
krajinách sa plytvá potravinami v neskorších fázach pre nepremyslené a ignorantské
správanie samotných spotrebiteľov.
Aké je riešenie? Foodsharing – koncept zdieľania potravín s inými ľuďmi.
Ide o verejné chladničky prístupné pre každého. Každý do nej môže vložiť
ešte nezávadné jedlo (prispievateľmi sú okrem domácností aj reštaurácie,
hotely či supermarkety) a iní (bezdomovci alebo ľudia zo sociálne slabších
vrstiev) si z nej môžu vybrať čo chcú a najesť sa. Existujú webové stránky, na
ktorých sa farmári dohodnú priamo s konzumentmi, že si prídu sami zobrať
zvyšky ovocia a zeleniny, ktoré by z estetických dôvodov mohli končiť
v komposte. Tento projekt sa teší veľkej obľube v južnej Amerike a Nemecku.
Na Slovensku sa hlavne občianske združenie Free Food zasadzuje o rozmiestnenie podobných chladničiek, aby sa predchádzalo zbytočnému plytvaniu.
■ text: Zuzana ■ zdroj: https://www.zaujimavysvet.sk/plytvanie-potravinami/

 MÓDNY PRIEMYSEL
Módny priemysel ročne otočí viac ako jednu miliardu eur, ale zároveň je druhým
najznečisťujúcejším priemyslom na svete, hneď po ropnom. Mnoho odevov ide
priamo z obchodov na skládky, a keďže väčšina nášho oblečenia je dnes vyrobená
zo syntetických vlákien na báze ropy, bude
trvať desaťročia, kým sa tieto odevy rozložia.
Tri štvrtiny všetkého oblečenia sa vyrábajú
úplne zbytočne a minie sa pri tom obrovské množstvo vody. Len na výrobu jedného bavlneného trička sa spotrebuje tritisíc litrov vody a sedemtisíc na jedny rifle.
Podľa vedeckých štúdií, mnoho zafarbených módnych doplnkov obsahuje farby
na báze olova či iných škodlivých látok pre náš organizmus. Kontakt s oblečením
s obsahom olova by mohol spôsobiť poškodenie nervov a zlyhanie obličiek.
■ text: Juraj ■ zdroj: https://www.lull.sk/blog/lacna-moda-nas-stoji-ovela-viac-ako-si-myslime

 ZDROJE ENERGIE
Zmenšujúce sa zásoby fosílnych palív, poškodzovanie životného prostredia
a zdravia ľudí sú obrovským problémom. Cestná doprava je v súčasnosti
založená na technológii motora s vnútorným spaľovaním, ktorá sa objavila pred sto rokmi a pretrváva dodnes. V súčasnosti sa snaha o zmenu
sústreďuje hlavne na znižovanie spotreby energie a emisií motorových vozidiel. Výsledkom snáh je stále väčší počet vozidiel s nízkymi emisiami jazdiacimi na stlačený alebo skvapalnený plyn či biopalivá (etanol, metanol,
bionafta, bioplyn, repný plyn) prípadne hybridné vozidlá. Čoraz viac preráža
trend vozidiel s nulovými emisiami ako sú elektromobily poháňané energiou z batérií resp. z vodíka.
Osobitnú skupinu tvoria vozidlá na dusík a solárne elektromobily.
Ceny alternatívnych palív sú síce vysoké, ale s rastom ich produkcie
a širšieho využívania by klesali. Prechod na alternatívne palivá je však už
dnes možné badať v mestskej hromadnej doprave (hlavne autobusovej).
■ text: Andrea ■ zdroj: https://referaty.centrum.sk/prirodne-vedy/ekologia/45613/alternativne-zdroje-energie
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 VZDUCH, KTORÝ DÝCHAME
Aký znečistený vzduch dýchame? Pľúca si ničíme denne, bez toho, aby
sme fajčili. Overiť si to môžeme sami. Jednoduchá mobilná aplikácia
s názvom Sh**t! I Smoke na základe dostupných údajov a automaticky určenej polohy smartfónu vypočíta, koľko cigariet denne nevedomky vyfajčíme.
■ text: Juraj ■ zdroj: https://zive.aktuality.sk/clanok/138308/ako-velmiznecisteny-vzduch-dychate-povie-vam-to-tato-appka/

AKO ŠETRÍŠ TY ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ?
Pomocou dotazníka sme chceli zistiť postoj žiakov Obchodnej akadémie k ekológii a triedeniu odpadu.
100 respondentov nám odpovedalo na 9 otázok týkajúcich sa tejto témy.
Z odpovedí vyplynulo, že odpad triedi 88 žiakov aspoň čiastočne. Je veľmi
chvályhodné, že ich k separovaniu doviedlo vlastné presvedčenie. Masové média
pri tom zohrali úlohu len u 6 žiakov.

A ČO NAJVIAC SEPARUJEME?
Ako môžete na priloženom grafe vidieť,
respondenti recyklujú najviac plast (75
žiakov) a papier (73 žiakov). Len málo
opýtaných (23) triedi oblečenie a ešte
menej (15) triedi batérie. Žiaľ 13 žiakov
nič nerecykluje.
37 našich odpovedajúcich označilo MHD za
najpoužívanejší spôsob dopravy. Avšak 10 našich
spolužiakov nevyužíva žiaden ekologický spôsob
dopravy (ani pešo, ani na bicykli).
Viac ako polovica žiakov šetrí elektrinu
tým, že keď odídu z miestnosti, vypnú
svetlo. Čo sa týka šetrenia vody, nenechávajú tiecť vodu pri umývaní
zubov.
Je šokujúce, že len 25 respondentov si pri nakupovaní nosí
svoju vlastnú tašku. Viac ako polovica z nich si pri nákupe stále
kupuje novú - igelitovú.
Teší nás, že 54 žiakov si do školy
nosí desiatu v znovu použiteľných
nádobách.
Je smutné, že len 9 z opýtaných prispieva k úprave svojho okolia, kým 91 žiakov
nikdy alebo len občas pomáha pri jeho úprave či
ochrane.

■ text: Juraj, Andrea, Zuzana
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Z E R O WA S T E
Po slovensky Život bez
odpadu je označenie
pre životný štýl, ktorý
podporuje opätovné
využívanie
všetkých
zdrojov bez tvorby odpadov, ich skládkovania, alebo ich spaľovania. Podľa tejto
filozofie by mali byť všetky zdroje opätovne
využívané, ako sa to deje aj v prírode.

Odmietnime čo nepotrebujeme.

 Refuse:

Najúčinnejší spôsob ako zamedziť vzniku odpadu je začať odmietať. Začnime
používať slovíčko “NIE”. Odmietnime reklamné predmety, letáky do schránky,
igelitku v obchode…

 Reduce:

Ak pomyslíme na to, že dnešný nákup je zajtrajší odpad, možno sa mnohých
vecí dobrovoľne zriekneme. Športové potreby, knihy a mnohé iné veci sa dajú
požičať a nemusíme ich vlastniť, vďaka tomu ušetríme peniaze aj zdroje.

Znovu použime a opravme.

 Reuse:

Nie všetko čo sa pokazí, musí hneď letieť do koša. Skúsme veci radšej opraviť a
používať ďalej. Výroba každej novej veci si vyžaduje množstvo energie, vody a
neobnoviteľných zdrojov našej planéty. Ak máme možnosť, nakupujme second
hand (a nielen oblečenie).
No a samozrejme úplne vyraďme jednorazové veci z našich životov. Na všetko
jednorazové totiž existuje trvácna alternatíva. Látkové nákupné tašky, bavlnené vreckovky, sklenené kelímky na kávu…

 Recycle:
 Rot:

Zredukujme čo skutočne potrebujeme.

Zrecyklujme.

Naučme sa správne triediť náš odpad, ale nezabúdajme, že recyklácia je
finančne a energeticky náročný proces s dopadom na životné prostredie...

Skompostujme zvyšok.

Až 40% odpadu bežnej domácnosti tvorí biologicky rozložiteľný odpad.
Tento sa dá skompostovať a vzniknuté hnojivo môžete využiť v záhradke či
na balkóne. Kompostovať sa dá aj v bytovke na sídlisku. Na výber je niekoľko
možností: založiť si komunitné kompostovisko, kúpiť si vermikompostér alebo
elektrický kompostér.

Samozrejme, nula nikdy nie je skutočná nula, ale dá sa k nej dostať veľmi blízko.
■ text: Juraj ■ zdroj: http://www.zerowasteslovakia.sk/
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T E S T E KO LO G I C K E J I N T E L I G E N C I E
Je určený tým, ktorí sa chcú naučiť správať šetrne k životnému prostrediu.
TU JE ZOPÁR RÁD AKO POSTUPOVAŤ:
 Predchádzať vzniku odpadu
 Opätovne odpad používať
 Recyklovať
 Inak zhodnotiť – napríklad získať energiu spaľovaním.
 Zneškodňovať odpad napríklad skládkovanie

AKO NETVORIŤ ODPAD
1. ČO NAJLEPŠIE MÔŽEŠ SPRAVIŤ S FĽAŠOU Z PIVA?
a) Rozbiť ju na malé kúsky a zakopať do zeme.
b) Vhodiť ju do zeleného kontajnera, aby putovala na recykláciu.
c) Vrátiť ju do predajne ako vratnú fľašu.
2. AKO BY SI SI MAL/A ZABALIŤ DESIATU, ABY SI CHRÁNIL/A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE?
a) Chlebík si dám do uzatvárateľného plastového obalu na desiatu, ktorý použijem opakovane.
b) Zabalím ho do papierového obalu.
c) Každý krajec si zabalím do servítky a ešte do plastového sáčka.
3. KTORÚ MOŽNOSŤ BY SI SI V OBCHODE VYBRAL/A, AK BY SI CHCEL/A ČO NAJVIAC CHRÁNIŤ
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE?
a) Vákuovo balená šunka.
b) Sirup v sklenej fľaši.
c) Toastový syr balený každý zvlášť a zabalený ešte aj v spoločnom obale.
4. KTORÝ OBAL JE NAJLEPŠÍ, PRETOŽE JE HO MOŽNÉ RECYKLOVAŤ NAJVIACKRÁT?
a) Sklená fľaša zo sirupu.
b) Plastový obal zo šampónu.
c) Papierový obal z múky.
5. KTORÁ METÓDA Z UVEDENÝCH JE NAJEKOLOGICKEJŠIA?
a) Používanie jednorazových plienok.
b) Používanie látkových plienok.
c) Učiť dieťa používať nočník čo najskôr.
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TRIEDENIE A RECYKLÁCIA
Ak už teda odpad vytvoríš, vytrieď ho!
Recyklácia je proces, pri ktorom sa znovu využijú vytriedené odpady (napr. recyklácia papiera, kovov, skla,
plastov, pneumatík, nápojových kartónov, elektroodpadu, batérií a akumulátorov).

B

1. KOĽKOKRÁT JE MOŽNÉ RECYKLOVAŤ PAPIEROVÚ
KRABICU?
a) Papier je možné recyklovať 5 až 7-krát.
b) Papier je možné recyklovať 50 až 70-krát.
c) Papier je prírodný materiál, a preto je ho možné recyklovať
donekonečna.
2. KOĽKOKRÁT JE MOŽNÉ RECYKLOVAŤ HLINÍKOVÚ
PLECHOVKU?
a) Približne 100-krát.
b) Hliník je možné recyklovať takmer donekonečna.
c) Ani raz.
3. KOĽKOKRÁT JE MOŽNÉ RECYKLOVAŤ DETSKÚ
JEDNORAZOVÚ PLIENKU?
a) Je síce na jedno použitie, ale taký je aj zošit v škole a predsa
sa dá niekoľkonásobne recyklovať a znovu použiť. Materiál z
nej sa dá recyklovať až 10-krát.
b) Recyklovať sa dá len papierová časť, a to 15 až 30-krát.
c) Je jednorazová a recyklovať sa nedá.
4. KOĽKOKRÁT JE MOŽNÉ RECYKLOVAŤ SKLENENÚ
FĽAŠU?
a) Sklo je možné recyklovať 4000-krát.
b) Sklo môžeme recyklovať takmer donekonečna.
c) Ani raz, sklo je príliš krehké na recykláciu.
5. KOĽKOKRÁT JE MOŽNÉ RECYKLOVAŤ KOVY?
a) Kovy nie je možné recyklovať.
b) Kovy je možné recyklovať približne 15-krát.
c) Viaceré druhy kovov je možné recyklovať takmer donekonečna.

AKO DLHO SA ODPADKY V
PRÍRODE ROZKLADAJÚ
1. KTORÚ POTRAVINU BY SI SI KÚPIL/A,
KEBY SI VYBERAL/A PODĽA TOHO, AKO
RÝCHLO SA V PRÍRODE ROZKLADÁ TO,
ČO PO NEJ PO ZJEDENÍ ZOSTANE?
a) Pomaranče.
b) Jablká.
c) Banány.
2. KTORÚ VEC Z NASLEDOVNÝCH
PRODUKTOV BY SI SI NEKÚPIL/A,
PRETOŽE SA V PRÍRODE ROZKLADÁ
NAJDLHŠIE.
a) Pomarančové šupky.
b) Žuvačky.
c) Vlnené ponožky.
3. ČO SA V PRÍRODE NAJRÝCHLEJŠIE
ROZLOŽÍ?
a) Plechovka.
b) Pneumatika.
c) Batéria.
4. KTORÝ Z TÝCHTO VÝROBKOV
JE NAJMENŠOU ZÁŤAŽOU PRE
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PRETOŽE
SA DÁ RECYKLOVAŤ TAKMER
DONEKONEČNA?
a) PET Fľaša.
b) Detská plienka.
c) Sklená fľaša.

Správne odpovede: A) 1c, 2a, 3b, 4a, 5c B) 1a, 2b, 3c, 4b, 5c C) 1b, 2b, 3a, 4c, 5b
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5. ČO SA V PRÍRODE NAJPOMALŠIE
ROZLOŽÍ?
a) Noviny.
b) Cigareta.
c) Papierová vreckovka.

AKOU CESTOU

SPOTREBY

SA VYBERIEŠ TY?

