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,,Nadmerná spotreba vedie k ekologickej kata-

strofe. Akou cestou spotreby sa vyberáš ty?  

Dokáţeš zmenšiť svoju ekologickú stopu?’’ 

Toto je hlavné motto tohtoročnej témy celoslovenskej súťaţe škol-

ských časopisov so spotrebiteľskou problematikou SPOTREBA 

PRE ŢIVOT 2019.  

Je to téma, ktorej i ja prikladám veľkú dôleţitosť  a dennodenne sa 

snaţím zmenšovať svoju ekologickú stopu. 

Prečítajte si motto ešte raz. A pozorne... Akou cestou spotreby sa 

vyberáš TY? Všimli ste si to? Otázka nie je smerovaná na ostat-

ných ľudí, je smerovaná priamo na TEBA. Ako TY nakladáš so 

ţivotným prostredím! Nie tvoj rodič, starý rodič, kamarát alebo 

sused, si to len a hlavne TY.  

Myslím, ţe práve v tom je najväčšia podstata - človek musí v pr-

vom rade začať od seba, aby spravil nejaký krok a spôsobil nejakú 

zmenu. Hoci by to bola len maličká vec, napríklad na kratšie 

vzdialenosti by vyuţíval svoje nohy nie auto, pri kúpe zeleniny a 

ovocia neplytval mikroténovými vreckami, na nákupy by sa vy-

zbrojil plátennou taškou, vyhýbal sa tovaru, o ktorom vie, ţe je   

X-krát zabalený, dal prednosť nápojom vo vratných fľašiach, ... A 

takto by som mohla pokračovať dosť dlho. Viete si predstaviť, aké 

by to bolo úţasné, keby si túto vec uvedomili všetci ľudia na pla-

néte? A hlavne tí, ktorí ţijú v jej vyspelej časti? 

S malou dušičkou stále dúfam, ţe aj keď to jedného dňa nebude 

ideálne, správanie ľudí v podstatne menšej miere bude ubliţovať 

miestu, ktoré nazývajú svojím domovom, modrej planéte ZEM. 

Koniec koncov, ak kaţdý z nás začne od seba, môţeme zmotivo-

vať ďalších ľudí v okolí, ktorí učinia rovnaké rozhodnutie. A takto 

by to išlo ďalej. Utópia? Ţiaľ, nič iné nám neostáva. 

My, redaktori, sme sa tieto malé kroky rozhodli podniknúť aj for-

mou motivujúcich článkov a príspevkov a zostavili časopis, ktorý 

práve drţíte v rukách. Je to taký minipríbeh s názvom ,,Na ceste  k 

čistejšej planéte”. Dočítate sa o našej jarnej  brigáde, ako efektívne 

naloţiť s odpadom, vykonali sme „taškový experiment“, pozreli sa 

na mýty a pravdy o odpade. Do pozornosti vkladám aj rozhovor s 

naším pánom zástupcom, vášnivým včelárom. Práve tieto maličké 

tvory nám veľmi pomáhajú a našou odplatou je bezcitné správanie. 

Prajem Vám príjemné ekologické čítanie. 

Paula Begalová, šéfredaktorka časopisu ŠUM 



veľa zvláštnych a väčšinou smut-

ných ţivotných príbehov iných 

tričiek a môj optimizmus uţ nie je 

taký silný ako na začiatku cesty. 

Vraj si ma kúpi niekto, kto ma 

ponosí pár mesiacov, bude super, 

ak to bude jedna sezóna, potom 

ma zahodí a ja sa ocitnem niekde 

na skládke medzi ďalším netrie-

deným odpadom.   

Naozaj to bude tak?! Veď v dielni 

som počulo, ţe si ma nemôţu do-

voliť a tu ma po krátkom nosení 

len tak vyhodia! Čo sú to za ľu-

dia! Predsa ma môţu posunúť 

ďalej. Stať sa v nejakej rodine 

dedičným nie je zlé. Prípadne ma 

môţu dať niekomu, kto si nemô-

ţe dovoliť takto plytvať alebo 

nedokáţe len tak vyhodiť niečo, 

čo ešte nie je zničené, pretoţe sa 

snaţí nezaťaţovať svoje prostre-

die nadmerným odpadom. Môţu 

ma aj „streliť“ za babku niekomu, 

komu dokáţem ďalej robiť ra-

dosť, dať ma na charitu či pouţiť 

ma na výrobu iného originálneho 

textilného výrobku. Mnohí to uţ 

vyuţívajú. Tak prečo to nerobia               

všetci? ...   autor: Diana Bachledová 

Som 90%-né bavlnené tričko. 

V dielni povedali, ţe veľmi pek-

né, ale, ţiaľ, nemôţu ma nosiť. 

Ťaţko si zarobia na jedlo i na pa-

rádu. Vyrobili ma kdesi v dielni 

v Ázii a bolo tam veľa ťaţko pra-

cujúcich detí. Prešlo som dlhú 

strastiplnú cestu aţ sem, do ob-

chodu. Čakám, kedy po mne nie-

kto siahne, vyskúša  a s radosťou 

ma zoberie k pokladni. Neviem sa 

dočkať! Stále snívam o tom, ako 

ma bude niekto s hrdosťou nosiť. 

No cestou do Európy  i v tomto 

obchode som si vypočulo dosť 

95% všetkých dát je ešte stále uschovaných na papieroch. Mnoho z nich si už nikdy nikto nepozrie. 

Čo vy na to? Nemali by sme myslieť uţ pri nakupovaní na to, ţe existujú rôzne cesty? Mnohé veci ani ne-

potrebujeme, ale nám udrú do očí „zázračné“ slovíčka ako AKCIA, BLACK FRIDAY, ZLACNENÉ, ... 

a zrazu sa nám „zatmí pred očami“ a musíme si niečo zlacnené kúpiť. Mnohí nerozmýšľame ani potom, 

keď sa nám nejaká vec zunuje. 

Je predsa toľko moţností...! Ktorú z nich si vyberáte? Ste zodpovední voči svojmu prostrediu a vlastne ce-

lej našej planéte Zem alebo vám prináleţí označenie sebecký/sebecká? Dobré rozhodnutia vôbec nie sú 

ťaţké.  Malé zodpovedné činy jednotlivcov prerastajú do veľkej pomoci a takto spoločne môţeme predĺţiť 

ţivot našej jedinečnej modrej planéte ZEM. I náš ţivot sa stane kvalitnejším. 

Proces premeny odpadového materiálu alebo 

nepotrebných vecí na nové originálne        

materiály či produkty lepšej kvality.   

Je šetrný voči ţivotnému prostrediu,                                       

nevyprázdňuje našu peňaţenku ako kúpa                        

nových vecí, rozvíja tvorivosť,                                              

zabezpečuje originálnosť a hlavne                                         

výrazne zniţuje našu environmentálnu stopu. 

Tak prečo to neskúsiť? 

autor: Diana Bachledová 

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Upcyklace  

Viete, čo je UPCYCLING? 
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O snívaní obyčajného trička 

Foto: zdroj internet 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Upcyklace


Najhoršie to je 

s jednorazovými plasta-

mi, mikroténovými vre-

cúškami, potravinovými 

obalmi, slamkami, či ne-

šťastnými detskými 

plienkami. Vyhovárame 

sa na bezpečnosť, rýchlu 

dobu, lepší predaj (veď 

aj obal predáva 

a najlepšie), či zjednodušenie nie 

ľahkého ţivota. Miešaný nápoj 

vyzerá lepšie, keď sú v ňom po-

norené dve farebné slamky, die-

ťatko má lepší pocit, keď jeho 

zadoček je v suchu, v obchode 

predsa nebudeme dávať do jedné-

ho vrecúška kusové ovocie 

a zeleninu,...!   

Niekoľkohodinový proces výro-

by, spotreba ton litrov vody len  

aby sa produkt zabalil! Jednora-

zový obal po otvorení skončí ne-

zrecyklovaný v koši! Čo je ešte 

horšie, v prírode. Nachádza sa 

i na miestach, kde „ľudská noha 

takmer nevkročí“, na miestach, 

ktoré výlučne patria ríši sucho-

zemských a vodných zvierat.  

Dajme ruku na srdce, s koľkými 

to „zamáva“ pri pohľade na trá-

piace sa morské ţivočíchy, ktoré 

s planktónom prehltli i plastové 

tašky, fľaše, či mikroténové vrec-

ká, pri pohľade na obrovské plá-

vajúce plastové ostrovy, či rozlia-

tu ropu na hladine morí 

a oceánov!? Mnohým je nám to 

ľúto, no časté správy, zverejnené 

surové videá otupujú zmysly 

a city a človek si často povie, ţe 

i to, ţiaľ, prináša moderná doba 

a nevylieza zo svojej „ulitky po-

hodlnosti a konzumu“.    

Toto má za následok nepriaznivý, 

veľakrát smrteľný dopad na ţi-

votné prostredie ţivočíchov. Ak 

to nezastavíme, o pár rokov bude-

me mať v oceánoch viac odpadu 

ako rýb. 

Ale v prvom rade musí človek 

začať od seba a vo svojej domác-

nosti. Len takto sa vieme niekam 

pohnúť.  

Je toto svet, aký sme si vysníva-

li?! Plný nadbytočného odpadu, 

ktorý je ťaţké zredukovať?!  

Ak v čisto konzumnom spôsobe 

ţivota bez ohľadu na dopad bude-

me pokračovať, nebudeme môcť 

nazývať Zem naším domovom. 

Ak by sa uskutočnili lety na Mars 

s civilným obyvateľstvom, ten 

určite skončí podobne. 

Ak nechceme, aby z našej modrej 

planéty vznikla veľká plastová 

guľa popretkávaná ďalším odpa-

dom, mali by sme sa snaţiť elimi-

novať jeho mnoţstvo. Mali by 

sme si uvedomiť, ţe Zem je na-

ším domovom, nie skládkou. 

Neznečisťujme, recyklujme a 

hlavne redukujme, správajme 

sa šetrnejšie voči našej planéte 

a všetkým, čo tu ţijú. Určite sa 

to dá!  

autor: Paula Begalová  

27000 stromov je denne zrúbaných pre toaletný papier a 6 miliárd kg odpadu skončí v oceáne. 

 Či uţ doma, v škole, alebo prá-

ci..., je všade. Plast sa stal neod-

deliteľnou súčasťou našich  ţivo-

tov. Vyuţívame ho denno-denne 

uţ od roku 1930. Podobné látky 

boli vynájdené uţ niekoľko rokov 

predtým, ale na svojej popularite 

získal začiatkom 30-tych rokov 

minulého storočia. Odvtedy po-

pulácia obyvateľstva rapídne 

vzrástla a s ňou aj spotreba plas-

tových výrobkov. Posledné roky 

sú uţ však hodnoty spotreby alar-

mujúce, pretoţe ho nájdeme vša-

de – v elektronike, kancelárskych 

potrebách, sú z neho dekorácie, 

ktorými si zútulňujeme svoje do-

movy, ....  

Plasty majú všestranné vyuţitie, 

sú odolné, s dlhou trvanlivosťou 

a hlavne sú pomerne lacné. Zo 

začiatku sa zdalo, ţe plast je na-

ozaj cestou, ktorá nám uľahčuje 

ţivot, aţ sme to začali brať ako 

samozrejmosť. Samozrejmosť, 

ktorá sa stala jedným z najväčších 

problémov súčasnej doby. 
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Už nestačí recyklovať,  musíme redukovať. Dá sa to! 

Foto: zdroj internet 



dičstvo, ktoré je významné nielen 

pre príslušný členský štát, ale naj-

mä pre EÚ ako celok. 

Táto sústava chránených území 

zabezpečuje ochranu najvzácnej-

ších a najviac ohrozených druhov 

voľne rastúcich rastlín, voľne ţi-

júcich ţivočíchov a prírodných 

biotopov vyskytujúcich sa na úze-

mí štátov Európskej únie a pro-

stredníctvom ochrany týchto dru-

hov a biotopov zabezpečiť zacho-

vanie biologickej rôznorodosti v 

celej Európskej únii. 

Viete, ţe na území PSK je                   

33 takýchto území                              

európskeho významu a                            

3 chránené vtáčie územia? 

V najbliţšom okolí sa nachádza  

Čegovský Minčol a toto územie 

sa rozprestiera na území okresov 

Bardejov, Sabinov a Stará                   

Ľubovňa. 

Tip na zaujímavý výlet. 

Autor: Juraj Koreček 

Či sa  nám to páči alebo nie, sme 

súčasťou rozsiahleho systému 

rastlín, zvierat a mnohých ďalších 

organizmov. Ak sa kruto zasiahne 

do jednej časti, menia sa postupne 

aj ostatné a tento stav je nezvrat-

ný. Príroda nám zdarma slúţi, 

ţiaľ, my to berieme ako samo-

zrejmosť, neustále ju zraňujeme a 

takto vlastne ničíme svoj ţivotný 

priestor.  

Aj preto EÚ vytvorila sústavu 

chránených území členských kra-

jín EÚ. Jej hlavným cieľom je 

vytvoriť, zachovať prírodné de-
5 

Ne/udržateľná spotreba je našou voľbou 

My Slováci si dnes ţijeme lepšie ako kedykoľvek predtým. Aj keď sa ozývajú hlasy, ţe to tak nie je, stačí 

pohľad na nákupné košíky v supermarketoch pred sviatkami - akoby mali ľudia aspoň desať ţalúdkov; či 

pokus dostať sa do centra - z centra aj našej Starej Ľubovne. Vtedy mám pocit, ţe je ohlásená invázia z inej 

planéty, blíţiace sa cunami, zamorenie či nejaké iné ohrozenie obyvateľstva a je potrebné urobiť si zásoby 

na niekoľko mesiacov, prípadne presunúť sa na nejaké bezpečnejšie miesto. Nemôţeme takto ţiť doneko-

nečna. Zvyšujeme svoje poţiadavky na tovary a sluţby, ktoré sú uţ za hranicami našej planéty. Ak začne-

me myslieť na našu budúcnosť a staneme sa uvedomelými občanmi i spotrebiteľmi, zlepšíme nielen svoj 

ţivot, ale ochránime i svoje ţivotné prostredie. 

Domácnosti, domáci odpad, potraviny a cestovanie (hovoria štatistiky) tvoria 70 aţ 80% z celkového dopa-

du na ţivotné prostredie. Aby naša environmentálna stopa bola čo najniţšia, vyţaduje si to našu uvedomelú 

a udrţateľnú spotrebu. Čo to znamená? 

Ak niečo kupujeme, treba myslieť na: 

celý ţivotný cyklus výrobku, 

na pouţité materiály, či sú nedostatkové, ako sa zhromaţdili a vyrobili, 

na balenie, či nie je pouţitých zbytočne veľa obalov, 

na dopravu, či je produkt sezónny, lokálny a odkiaľ pochádza, 

na pouţitie, či to naozaj potrebujem, spotrebujem, budem pouţívať často, 

na likvidáciu, či sa to dá recyklovať, neznečistím ním ţivotné prostredie. 

zdroj: Európsky diár 2011/2012                  autor: Paula Begalová 

zdroj: http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=3&lang=sk  

Chránené územia naprieč EÚ 

Na výrobu 1 kilogramu kávy je potrebných 11000 litrov vody, na vypestovanie 1 kg ryže 5000 litrov vody. 

http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=3&lang=sk


S jediným spláchnutím toalety minieme približne 6 - 10 litrov vody, v mnohých krajinách by ju vyvažovali zlatom.  

ţeme okrem PET fliaš hádzať aj 

rôzne plastové vrecúška, tašky, 

fólie a iné plastové obaly od šam-

pónu, krému gélu... Nie však oba-

ly od potravín, v ktorých sú zvyš-

ky jedla. Plastové obaly nemusia 

byť čisté, ale plastovú fľašu od 

oleja treba vypláchnuť teplou vo-

dou s prípravkom na riad, obal 

z mäsa umyť, inak ich vhoďte do 

zmesového odpadu.  

Kartón od vajec patrí do mod-

rého kontajnera. Tieto obaly sú 

z mnohokrát zrecyklovaného pa-

piera, ktorý sa môţe recyklovať 

iba sedemkrát. Preto ich 

i papierové rúrky hádţte do zmie-

šaného odpadu či skompostujte. 

Zrkadlo je sklo.  Zrkadlo, auto-

sklo a zlatené či pokovované sklá 

nepatria do skla. Ich tavenie je 

problémom. Pece si neporadia ani 

s keramikou a porcelánom. Preto 

ich vhadzujte do zmesového od-

padu. 

Okienkové obálky nepatria do 

papiera. V tomto prípade je to 

úplne naopak. Počas spracovania 

vytriedeného papiera dôjde k od-

deleniu fóliových okienok či kan-

celárskych spo-

niek. Preto pri 

spracovaní papiera 

neprekáţajú. Z 

bublinkových obá-

lok je však potreb-

né odstrániť plas-

tové vnútro.  

Papierové vrec-

kovky sú jasné. Vreckovky sa z 

hygienických dôvodov do mod-

rých kontajnerov nehádţu, preto-

ţe recykláciu papiera sťaţuje aké-

koľvek znečistenie. Nie je vhod-

né vhadzovať do kontajnera na 

papier ani mastné alebo inak za-

špinené papierové obaly. To isté 

platí pre laminovaný či voskova-

ný papier. 

Polystyrén nie je plast. Opak je 

však pravdou. Polystyrénové ter-

moobaly z reštaurácií či výplne 

škatúľ pokojne vhoďte do ţltého 

kontajnera. Polystyrén ako sta-

vebná izolácia či s omietkou sa 

musí vyhodiť ako stavebný      

odpad. 

Nebezpečný odpad doma nemá-

me. Nebezpečný odpad je vyzna-

čený symbolom preškrtnutej 

smetnej nádoby. Sú to lieky, elek-

troodpad, syntetické farby, riedid-

lá, laky, moridlá a môţu kontami-

novať vodu alebo pôdu. Lieky 

vracajte do lekárne, ostatné odo-

vzdajte v zbernom dvore.  

autor: Diana Bachledová 

foto zdroj: https://www.ekotopfilm.sk/

nepodcenujte-triedenie-odpadu/  

Slovník slovenského jazyka slo-

vo mýtus v prenesenom výz-

name označuje ako bludnú, 

klamlivú vieru v niečo.  

Mýty sprevádzajú človeka od ne-

pamäti, vypĺňajú nedostatky 

v jeho poznaní. A, ţiaľ, mnohí 

súčasníci rôznych vekových kate-

górií i dnes veria mýtom 

o liekoch, liečebných metódach, 

o povinnom očkovaní, zdravom 

a nezdravom stravovaní 

či o triedení odpadov, ktoré si 

najčastejšie prečítajú na „nete“, 

alebo im ich vtĺka do hlavy niekto 

známy a odmietajú informácie od 

odborníkov, prípadne nemajú zá-

ujem dozvedieť sa pravdu.      

Moţno mýty o triedení odpadov 

odrádzajú ľudí naplno sa veno-

vať tejto činnosti.  Pritom trie-

denie odpadu nie je zloţité. Ţlté 

kontajnery na plast, modré na 

papier, zelené na sklo a červené 

na kovy. Toto uţ poznajú ţiaci 

základných škôl. Škoda len, ţe 

my, uţ trošku starší, dospelí  

a vraj rozumnejší, sa to nedo-

káţeme naučiť.  

Lenţe nie je papier ako papier a 

nie je plast ako plast...  

Toto sú mýty o triedení odpa-

dov, ktorých prekonanie môţe 

viesť k zlepšovaniu ţivotného 

prostredia. Len treba trochu 

chcieť, pouţívať hlavu, prekonať 

pohodlnosť.    

Plastové obaly musia byť čis-

té. Do ţltých kontajnerov mô-6 

Mýty a pravdy o recyklácii odpadu 

https://www.ekotopfilm.sk/nepodcenujte-triedenie-odpadu/
https://www.ekotopfilm.sk/nepodcenujte-triedenie-odpadu/


pohľad nie veľmi estetické oko-

lie. A práve to prinúti majiteľov 

bytových domov kaţdoročne 

podniknúť jarnú brigádu a svoje 

okolia si poupratovať. Dáme tak 

sídlisku opäť krajší výzor 

a samozrejme, pomáhame tým i 

našej planéte. 

Tí zdatnejší čistia aj lesík za sídli-

skom. Je dlhý cez tri kilometre a 

kaţdoročne sa v ňom na jar vy-

zbiera viac ako 30 vriec odpadu. 

Myslím si, ţe je to dosť, ale som 

rada, ţe toto mnoţstvo je v po-

sledných rokoch o čosi menšie. 

Väčšinu odpadu tvoria plasty, ale 

nájde sa i staré oblečenie, kusy 

nábytku či rozbitá elektronika. 

Toho roku sme sa na brigádu vy-

brali i my, redaktori a naši kama-

ráti, v tom čase upratovali i ţiaci 

zo ZŠ Za vodou. 

Vrecia sa nám behom pár minút 

bohato naplnili vytriedeným od-

padom. Uţ „tradične“ bolo naj-

viac plastov, skoro jedenásť 

vriec, no paradoxom je, ţe na síd-

lisku máme nádoby na triedený 

odpad. Škoda len, ţe niektorí ľu-

dia nedokáţu pochopiť to, ţe čo 

na vychádzke nevyuţijú, treba 

doniesť späť a vhodiť tam, kde to 

patrí. Do vhodnej nádoby. 

A čo nezvyčajné sme našli? Ko-

šík z fritézy na vypráţanie, mik-

rovlnnú rúru, matrac, koberce, ale 

i letnú pláţovú stoličku! Človek 

bez domova by sa v lesíku 

s týmito úlovkami pokojne zabý-

val.  

Čo je na článku najzvláštnejšie, 

posúďte sami. 

Autor: Paula Begalová 

Za vodou. Bývam tu uţ viac ako 

10 rokov a neustále sa tu niečo 

deje. Sídlisko sa rozrastá, pribú-

dajú nové bytovky i domy na 

vedľajšej ulici. Odpadky, ktoré 

cez zimu pokrýva snehová pri-

krývka, sa s prichádzajúcou jarou  

pomaly ukazujú a vytvárajú na 

7 

Američania vyhodia 2,5 milióna plastových fliaš každú hodinu. Každá potrebuje 500 rokov, aby sa rozložila. 

zdroj: internet 

foto: Paula Begalová 

Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné... I.M.T. Smile 

zdroj: internet 
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venovať aţ v dospelosti 

a učiteľom, ktorý ma „zaškolil“  

do tejto činnosti a sprostredkoval 

prvé včelstvá, bol môj strýko, ot-

cov brat.  

Dá sa včelárstvo označovať váš-

ňou? 

Neviem, či ide o vášeň. Je to skôr 

fascinácia úţasnou organizáciou 

a deľbou práce vo včelej rodine, 

pričom konečným cieľom tohto 

úsilia je preţitie organizmu – 

včelstva. Nejde o jednotlivú vče-

lu, ide o včelstvo. To musí preţiť! 

Celé včelie úsilie je podriadené 

práve tomu cieľu.  

Čo by sa dalo najviac vyzdvih-

núť na týchto maličkých stvo-

reniach? 

Ak by som  mal urobiť porovna-

nie s ľudským spoločenstvom, 

mohla by sa vyzdvihnúť pracovi-

tosť, cieľavedomosť a neúnav-

nosť včiel, ale aj trpezlivosť, obe-

tavosť  a „učenlivosť“. Aj včely 

sa musia učiť, napríklad aby sa 

neskôr, keď prvýkrát vyletia za 

nektárom, vedeli vrátiť do svojho 

úľa. 

Pre ľudí sú včely veľmi prospeš-

né. Pritom nejde len o včelie pro-

dukty – med, peľ, vosk, materská 

kašička... Odhaduje sa , ţe  okolo 

90%  úžitku z činnosti včiel pri-

padá na opeľovanie kvetov rastlín 

a stromov. 

Včela má v prírode nezastupi-

teľnú pozíciu a je súčasťou eko-

systému milióny rokov.   

Ako vnímate výrazný pokles 

včiel v posledných rokoch? 

Správanie sa  človeka k prírode je 

neobyčajne koristnícke. Neţije 

s ňou v rozumnej  symbióze. Od-

haduje sa, ţe za ostatných 40 ro-

kov sa populácia zvierat zníţila 

v celosvetovom meradle  o 58 

percent. 

Na činnosť človeka dopláca aj 

hmyz, vrátane včiel.  Včely sú 

citlivé na čistotu prírody vo svo-

jom okolí a diverzitu rastlín. Stačí 

chemické ošetrenie poľnohospo-

dárskych plodín v nevhodnom 

čase a včelstvá hromadne hynú na 

otravu jedovatými pesticídmi.   

Výkričníkom medzi pesticídmi sú 

neonikotinoidy, ktoré paralyzujú  

Počuli ste uţ túto myšlienku? Reč 

je o malých tvoroch, včielkach, 

ktoré vnímame ako samozrejmú, 

a priznajme si, ţe niekedy otrav-

nú a nebezpečnú súčasť nášho 

ţivota, hoci majú jedno z najvý-

znamnejších postavení 

v kolobehu nášho ţivota. Ţiaľ, 

doplácajú na náš spôsob ţivota i 

zabezpečovania potravy a odbor-

níci stále viac bijú na poplach, ţe 

včielky sa z lúk a sadov definitív-

ne vytrácajú.  O tom, prečo sú pre 

nás – ľudí také dôleţité, ako fun-

gujú, čo dokáţu a ako to s nimi 

vyzerá v našom regióne, nám po-

rozprával Dr. Peter Petrík, ktoré-

ho všetci vnímame a poznáme 

ako matikára a zástupcu riaditeľa. 

My sme však odhalili jeho veľkú 

a dlhoročnú záľubu – včelárstvo. 

Ako ste sa k včelárstvu dostali? 

Prvý kontakt so včelami som mal 

v detstve v záhrade mojej babky, 

kde mal otec  niekoľko včelích 

rodín.  Kontakt bol bolestivý, čo-

mu zodpovedal i plač a následný 

výrazný opuch oka. 

Váţnejšie som sa včelárstvu začal 

Včely dokážu spoľahlivo nájsť zdroj nektáru a peľu až do vzdialenosti 5 km, denne obletia tisícky kvetov. 

Keď tu nebudú ony, nebudeme tu ani my 

zdroj: internet 

 
dospelej 
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pestovať. 

Lokálne, napr. v rámci okresu, 

výpadky včelstiev zatiaľ nie sú 

veľké, odhadujeme ich v tomto 

roku na 10-15%.  Udržiavať ich 

počty sa dá odchovaním nových 

a nahradením uhynutých.   To je 

úlohou včelárov. Spotrebitelia                                                                                                                                                

môžu pomôcť nákupom včelích 

produktov od miestnych včelárov, 

čím ich motivujú pokračovať vo 

včelárení, a tak sa podieľať na 

udržaní prípadne zvýšení úrovne 

zavčelenia krajiny.  

Aké je najlepšie miesto na včel-

nicu? 

V minulosti sa odporúčalo umies-

tniť včelnicu na juţne orientova-

né svahy tak, aby Slnko zabezpe-

čilo dostatok tepla aţ do večer-

ných hodín. 

Dnes, vzhľadom na otepľovanie, 

je uţ  tento názor prekonaný. 

Včelnice sa umiestňujú tak, aby 

mali ranné Slnko a poobede tieň 

alebo aspoň polotieň. Dôleţitý je 

dostatok včelej pastvy v blízkom 

okolí – lúka, severné a východné 

svahy lesa. V blízkosti by mal 

byť aj zdroj vody. 

Aký včelí produkt si najviac 

váţite? 

Včelích produktov je viac a sú 

všeobecne známe. Hlavným  pro-

duktom je med. Ja dávam pred-

nosť  medu z lúčnych kvetov 

jemne doplnený medovicovým 

medom. Má krásnu vôňu, farbu 

a chuť.   

Ako sa dá spoznať kvalitný 

med? 

To je častá otázka. Med je jednou 

z najviac falšovaných komodít.  

Do medu vykúpeného  od včelá-

rov sa často  pridávajú izoglukó-

zový  sirup a farbivá. To sa ne-

smie, ale robí sa to. Výsledkom je 

„čosi“ sladké, čo má na etikete 

pomenovanie MED.  Za prijateľ-

nú cenu, ale med to nie je.  Často 

sa „to“ predáva v akcii.  

Kvalitný med má nezameniteľnú 

vôňu a nezameniteľnú chuť zá-

vislú od zdroja znášky.                            

Kvalitný med musí  skryštalizo-

vať po niekoľkých týţdňoch na 

homogénnu zmes .  Ak dáš lyţič-

ku medu do úst a prehltneš, musíš 

cítiť jemné škrabanie v hrdle.                                                                                                   

Istotu, ţe kúpený med je pravý, 

a teda kvalitný,                                                                                                 

zabezpečuje jeho kúpa               

od niektorého včelára  v regióne 

svojho bydliska. 

nervový systém včiel. Našťastie, 

EÚ ich pouţívanie vlani zakázala.  

Ďalším problémom je  spôsob 

poľnohospodárskej výroby, keď 

za účelom čo najvyššieho zisku 

sa pôvodná diverzita produktov  

zníţila iba na niekoľko komodít, 

ktoré sa pestujú na obrovských 

výmerách. Na poliach nájdete 

takmer výlučne repku a obilie, 

juţnejšie ešte slnečnicu 

a kukuricu. Pre včely je to ţalost-

ne málo. Väčšinu leta im v takých 

oblastiach chýba potrava 

a doslova hladujú. 

Veľkým problémom pre včely je 

aj zmena klímy. Oteplieva sa, 

krajina vysychá a včelej pastvy 

ubúda aj na lúkach a v lesoch 

v severnejších regiónoch. 

Dajú sa podniknúť nejaké kro-

ky k zredukovaniu počtu úmrtí 

včiel? 

Pri globálnom pohľade na tento 

problém je odpoveď ťaţká. Nie-

ktoré príčiny sú pomenované, no 

riešiť  ich nie je vôbec  ľahké.  

Koncentrácia kapitálu spôsobuje, 

ţe nadnárodné korporácie pôso-

biace v poľnohospodárskej výro-

be majú silné slovo a rozhodujú, 

čo, kde a na akej ploche sa bude 

  Aby sme získali kilogram medu, musí na zbere nektáru pracovať zhruba 1100 včiel. 

Ľudské konanie je často voči prírode veľmi macošské a doplácajú na to tvory,                                 

ktorých činnosť je pre človeka nenahraditeľná.  Pasujeme sa za „pánov  tvorstva“,                             

homo sapiens – ľudí rozumných, ale príroda nám uţ neraz dala jasne a tvrdo najavo,                        

ţe potrebuje symbiózu, ohľaduplnosť a zodpovednosť nielen voči nej, ale i budúcim                        

generáciám.  Inak je moţné naplnenie myšlienky :                                                                                 

„Ak by na svete vyhynuli všetky včely, ľudstvo by bolo schopné bez nich fungovať len päť rokov.“                                                                     

A TO VARI NIKTO Z NÁS NECHCE! 
autor: Paula Begalová 

Včely nikdy nespia. Občas ale môžu byť pristihnuté pri odpočívaní v prázdnych voskových bunkách.  



nielen rozumne nakúpili iba toľ-

ko, koľko potrebujete, ale aj ne-

vyprodukujete zbytočný obalový 

odpad. 

Prvými lastovičkami v takomto 

spôsobe nakupovania je „nová 

čistiareň“ a drogéria na Farbiar-

skej ulici v Starej Ľubovni. 

Tu je dôleţitá ale jedna vec. Spo 

trebiteľ si musí uvedomiť, ţe 

chce skoncovať s (nad)národným 

športom - chodiť takmer bezcieľ-

ne po supermarketoch a vhadzo-

vať do obrovských košíkov všet-

ko, o čom predpokladá, ţe sa mu 

to zíde! 

autor: Juraj Koreček 

Použitá hliníková plechovka sa po separácii a recyklácii vráti späť na policu do obchodov už za 60 dní. 

A tu sú internetové obchody, ktoré svoje podnikanie podriaďujú šetrnému prístupu                                                     

k ţivotnému prostrediu: : 

www.bezodpadu.sk – internetový bezobalový obchod s potravinami na váhu 

www.prijemneveci.sk – internetový obchod predávajúci bezplastové veci do domácnosti a ekodrogériu 

Pekné veci a inšpirácie zlúčiteľné s bezobalovým ţivotným štýlom nájdete u slovenských handmade tvor-

cov na www.sashe.sk (zadajte do vyhľadávania na stránke “zero waste”). 

Informácie a novinky zo sveta bezobalového nakupovania a ţivotného štýlu nájdete na stránkach 

www.zerowasteslovakia.sk 

zdroj: https://zdravozrut.sk/tipy-pre-ekologicky-nakup-potravin-bez-obalu-a-menej-plastov-v-kuchyni/ 

Bezobalové obchody. Počuli ste už o tom? 

Našťastie, pribúdajú aj u nás na 

Slovensku, dokonca sa takáto 

sluţba objavila aj v Ľubovni.  

Ide o obchody, ktoré vznikli ako 

protipól klasických obchodov, 

kde nemáme moţnosť  aktívne sa 

vyhýbať zbytočným a často nee- 

kologickým obalom.  

Ponúkajú nový spô-

sob nakupovania a 

zároveň uvedomova-

nia si dôsledkov  

konzumného správa-

nia nielen na prírodu, 

ale aj spoločnosť. 

Fungujú jednoducho. Prinesiete 

si, či zakúpite vlastné viacnásob-

ne pouţiteľné nádoby, dózičky či 

vrecká, do ktorých si môţete sami 

nabrať tovar a odváţiť si ho.  

Hmotnosť nádoby, ak je ťaţšia, 

sa odpočíta od váhy potraviny či 

iného tovaru. Zaplatíte a odchá-

dzate s dobrým pocitom, ţe ste  

Takto to zatiaľ vyzerá len v zahraničí                  

a veľkých slovenských mestách. 

zdroj: internet 

 

V Pacifiku  

vyrástol  

Ostrov odpadkov, 

ktorý je  

14x väčší ako  

Slovensko! 

10 
Môţe preţiť? 

https://zdravozrut.sk/tipy-pre-ekologicky-nakup-potravin-bez-obalu-a-menej-plastov-v-kuchyni/
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Ľad, ktorý vám dajú do drinku vo Fast Foode, je často viac znečistený ako voda z toalety. 

Y O S K L O E N T 

CH N D E D M N O R 

U V I P P K E O I 

D N O L A A R Z E 

Z L A D T D G S D 

V S O S A S I E E 

T S T R O M A L N 

R E I P A P O R I 

A D O R Í R P Ť E 

 „Jediná .............................................. prírody je človek.‘‘ – neznámy autor 

Text, chýbajúci v citáte, objavíte v osemsmerovke. 

ENERGIA,  

LES,  

ODPAD,  

PAPIER,  

PLAST,  

PRÍRODA,  

RASTLINY,  

ROPA,  

SKLO,  

STROM,  

TRIEDENIE,  

VODA,  

VZDUCH,  

ZEM 

Taška sem  

a taška tam.  

Kde  

si nákup  

poskladám? 

Ruku na srdce. Kedy naposledy ste 

si v obchode kúpili plastovú tašku, 

aby ste si mohli odniesť nákup?      

A ako často to robíte? 

My sme si trošku posvietili na spot-

rebiteľov v Starej Ľubovni, aby sme 

si urobili prehľad, ako to vyzerá 

práve s nimi. Vyuţili sme miesta a 

čas, kde a kedy sa ich „premelie“ 

najviac a hodinu počítali. 

Prvýkrát to bolo na pešej zóne. 79 

tašiek. 43 bolo plastových a 36 

z ekologických materiálov. Niektoré 

plátenné, iné z dobre rozloţiteľného 

papiera.  

Ďalšia zastávka, supermarket Kau 

fland. Spotrebitelia mali 127 tašiek. 

Z plastu 76, z ekologických materiá-

lov 51. Tu nás tento počet zarazil. 

Aj keď sa ekologické tašky medzi 

nami objavujú stále vo vyššom poč-

te, ešte dosť spotrebiteľov je takých, 

čo kupujú plastové tašky pravidelne. 

Aké vysvedčenie by si Ľubovňania 

a obyvatelia priľahlých dedín zaslú-

ţili? Ohodnoťte ich i sami seba. 

autori: Juraj Koreček, Diana Bachledová 

Plátenné tašky môţu byť imidţovky a vţdy  poruke. Aj také vlastníme my.    Foto: J. Koreček 




