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Otázky životného prostredia a spotrebiteľská regulácia 

Prípadová štúdia 

 

Štyria priatelia, Jana, Pavla, Christine a Michael  si cez prázdniny prenajali byt, sú mladí a chcú sa spolu  

pár dní zabaviť.  

Ako sa často stáva,  ste mladí, máte málo peňazí a náklady musia byť optimalizované. Nájom bytu má 

však ďalšie náklady na spotrebu vody a elektriny, nájomné je však nízke, a tak mladí s týmito 

podmienkami súhlasia. 

Rozhodli sa vytvoriť spoločný fond na nákup potravín, toho čo je potrebné pre domácnosť, osobnú 

hygienu a jeden z nich má  starostlivosť o všetko. . 

S dovolenkou sú veľmi spokojní. Keď sa dostanú k moru, rozdelia si rýchlo úlohy, aby  zariadili   dom 

a idú na pláž. 

Jana sa  stará o balenie a prípravu izieb. Pavla a Christine  idú nakupovať. Michael zariaďuje kuchyňu 

a organizuje týždenné výlety. Keď sa všetci štyria ocitnú na dome, rozhodnú sa zjesť sendvič a ísť hneď 

na pláž. Keď sa večer vracajú, pochytia sa. 

Po návrate z pláže: Jana pripravila vaňu na kúpanie, zatiaľ čo Pavla  položili vrecia, ktoré priniesli na 

pláž a zapli práčku na umývanie dvoch uterákov, Christine pripravila stôl s novo zakúpenými 

plastovými riadmi a Michael  začal diskusiu, keď uvidel, že Michael nechal otvorené dvere chladničky. 

Ale to bol iba začiatok série chýb, na ktoré Michael poukázal a svojím priateľom vysvetlil, že „s 

niektorými vecami je lepšie zaoberať sa hneď v prvý deň a že určité nesprávne správanie sa musí 

okamžite napraviť“. 

Jana, Pavla a Christine predviedli správanie, ktoré nebolo ohľaduplné voči životnému prostrediu. 

Okamžite si to uvedomil iba Michael, pretože už dlhodobo sleduje  environmentálne otázky a pochopil, 

že každý z nás môže urobiť zmenu a podieľať sa na záchrane našej planéty pred nekontrolovateľným 

znečistením, ktoré ju otravuje. 

Jana, Pavla a Christine rázne reagovali na jeho námietky, keďže sú presvedčení, že žiadna z nich nie je 

ľahostajná k environmentálnemu problému. Sú presvedčení, že situáciu nemôže zmeniť iba jeden 

človek. 

Jana  povedala, že kúpanie vo vani je viac relaxačné ako sprcha. 

Pavla  povedala, že uteráky boli plné piesku a nechcela ich prať ručne. 

Christine povedala, že na dovolenke nechce umývať riad, že plastové riady sú pohodlné, pretože sa dajú 

vyhodiť a nechala otvorené  dvere chladničky.   
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Michael nedovolil, aby ho presvedčili, napomenul svojich spoločníkov a stanovil pár pravidiel. 

 

Po tejto prípadovej štúdii môžu nasledovať niektoré pedagogické postupy, ktoré sú odporúčané ako 

efektívne: 

1. Kde sa Jana, Pavla a Christine  dopustili chýb? 

2. Čo by ste im odporučili? 

3. Myslíte si, že je ťažké udržať správne správanie v prospech životného prostredia? 

4. Aké pravidlá stanovil Michael? 

5. Ako možno nájsť informácie o správnom environmentálnom správaní? 

 

RIEŠENIE PRÍPADOVEJ ŠTÚDIE 

 

Naši štyria priatelia, Jana, Pavla,  Christine a Michael nevedeli, že jeden z nich je veľmi všímavý k 

životnému prostrediu a je pevne presvedčený, že činnosti, ktoré robíme každý deň, môžu ovplyvňovať 

prostredie v ktorom žijeme, či už lepšie alebo horšie.  

Toto je zlé správanie a prečo: 

- Spotreba vody v kúpeľni môže byť až štyrikrát vyššia ako v prípade sprchy, samozrejme to 

záleží na dĺžke sprchovania. Napriek tomu vaňa obsahuje 100 - 160 litrov vody, zatiaľ čo 5-

minútová sprcha spotrebuje 75 - 90 litrov a 3- minútová 35 - 50 litrov. 

- Aby práčka pracovala potrebuje vodu a elektrinu, preto sa vždy snažte dosiahnuť plný výkon 

(zvyčajne okolo 5 kilogramov). V každom prípade, ak nie je práčka plná, použite možnosť 

polovičného naplnenia. Dva uteráky je naozaj málo na pranie. Nakoniec, po pol dni na pláži ich 

stačí poriadne vytrepať. 

- Jednorazové príbory by sa nemali používať, ak sú plastové, pretože znečisťujú dvakrát, aby 

boli vyprodukované a potom zlikvidované. Dnes na trhu dnes existuje biologicky rozložiteľný 

riad, ak skutočne nechcete umývať tie riady, použite ich. 

- Ak chcete šetriť elektrinu, nenechávajte chladničku otvorenú. 

 

INŠTRUKCIE K POZNÁMKAM UČITEĽA 

 

Environmentálna otázka sa týka všetkých, ale konkrétne sa týka mladých ľudí, ktorí budú musieť žiť v 

tomto svete ešte mnoho rokov. 

Ako vieme, problémy, ktoré sa vyskytujú, sa týkajú celého systému planéty Zem, znečistenie zasiahlo 

more, atmosféru, Zem, podzemné vrstvy. 
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Príčiny sú viacnásobné a tiež  zodpovednosť. Rozhodne k tejto ekologickej katastrofe významne 

prispeli priemyselné odvetvia, určite masívne používanie automobilov, ako aj kúrenie vo veľkých 

mestách, ale aj naše zlé, každodenné návyky súvisia so znečistením. 

Problém životného prostredia sa nás dotýka zo všetkých uhlov pohľadu, bohužiaľ v mnohých prípadoch 

to zažívame akoby to bolo niečo vonkajšie, čo sa týka niečoho iného ako nášho tela. V skutočnosti sa 

často neuvažuje, že znečistenie znamená aj choroby živých tvorov. 

Okrem medzinárodných politík, ktoré sa musia čoraz viac zameriavať na zastavenie a zníženie 

znečistenia, je veľmi dôležité, aby si každý z nás uvedomil, že svojimi každodennými činmi môže 

urobiť zmenu. 

 

KDE JE ZNEČISTENIE A ČO TO SPÔSOBUJE 

 
Na úrovni atmosféry sa v súčasnosti považujú za tri znečisťujúce látky, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú 

zdravie ľudí tuhé častice, oxid dusičitý a prízemný ozón. 

Na úrovni vody je priemyselný odpad hlavnou príčinou znečistenia. Veľký problém spočíva v riziku, 

že v najbližších rokoch nebude len znečistená voda, ale bude nedostatok vody. 

Na úrovni klímy, všetci vidíme dôsledky znečistenia životného prostredia, ktoré dosiahlo veľmi vysoké 

a nebezpečné úrovne, a preto si Európa stanovila tri hlavné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020: 

• Znížiť emisie skleníkových plynov o 20% v porovnaní s úrovňami v roku 1990. 

• Zvýšiť  na 20% podiel obnoviteľnej energie na celkovej spotrebe energie. 

• Zvýšiť energetickú účinnosť najmenej o 27%. 

Na úrovni životného prostredia je najhoršou znečisťujúcou látkou náš odpad. 

ZMENA SPRÁVANIA  

Nasledujúce správanie je potrebné preto, aby sme sa pokúsili nezhoršovať situáciu znečistenia na našej 

planéte. Našimi nepriateľmi sú globálne otepľovanie, znečistenie životného prostredia a intenzívne 

využívanie prírodných zdrojov, od potravín po energiu. Nie je to otázka rady alebo dobrých mravov, 

ale povinného správania, ktoré sa musíme naučiť rešpektovať a zabezpečiť, aby bolo rešpektované  

všetkými  členmi rodiny. 

VODA 

Voda je najvzácnejším zdrojom a začína vyschýnať, preto musí naše každodenné správanie tento 

problém zohľadniť. Individuálne znižovanie plytvania vodou je prvá vec, ktorú musíme urobiť:  

➢ Namiesto vane si vyberte sprchu. 

➢ Namiesto ručného umývania riadu vyberte umývačku riadu. 

➢ Práčku a umývačku riadu používajte iba pri plnom naplnení. 

➢ Pite pitnú vodu z kohútika: môže sa to zdať kontraproduktívne, ale  znamená  to zníženie plastu 

použitého na fľaše. 

➢ Vypnite vodu, ak ju nepotrebujete: počas umývania zubov, v sprche pri mydlení alebo pri 

umývaní riadu medzi jedlom a iným... 

➢ Používajte energeticky úsporné šetriace hlavice.  

https://tech.sme.sk/c/6424321/ako-napisat-velke-o-a-ine-zriedkave-pismena.html
https://tech.sme.sk/c/6424321/ako-napisat-velke-o-a-ine-zriedkave-pismena.html
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➢ Nevyhadzujte predmety a oblečenie, ktoré už nechcete používať, ale skúste 

ich recyklovať alebo dať tým, ktorí ich môžu stále používať, pretože na 

výrobu predmetov a odevov sa používa veľa vody. 

 

ELEKTRINA 

Elektrina sa vyrába z uhlia a zemného plynu, takže plytvanie je škodlivé pre všetkých. 

➢ Kedykoľvek opustíte miestnosť, nezabudnite vypnúť svetlo. 

➢ Pohotovostný režim spotrebiča je príčinou 10% našej ročnej spotreby. 

Spotrebič pripojený na elektrický prúd naďalej spotrebúva zbytočne platenú 

elektrinu. Televízor najnovšej generácie môže spotrebovať 1 watt za hodinu; 

nabíjačka batérií telefónu pripojeného k prúdu spotrebuje 46 W a počítač a 

tlačiareň spotrebujú až 175 W. 

 

DOMÁCI ODPAD A POTRAVINOVÝ ODPAD 

Väčšina výrobkov, ktoré kupujeme, spôsobuje emisie skleníkových plynov, či už 

počas výroby alebo počas distribúcie. Plytvanie potravinami nie je lacné a  škodlivé 

pre životné prostredie. Produkovať menej odpadu znamená aj menšie plytvanie 

potravín. Každý rok vyhodíme tony stále balených potravín, v západných krajinách 

je ročne 670 miliónov ton. Odpad na obyvateľa predstavuje približne 100 kilogramov ročne. 

V priemyselných krajinách nemá jedlo takmer žiadnu hodnotu, považuje sa za bežný tovar s pridanou  

hodnotou. Jedlo je však oveľa viac ako spotrebný tovar, musí sa rešpektovať celý cyklus, ktorý 

umožňuje jeho výrobu. Musíme sa naučiť nakupovať udržateľným spôsobom, pretože plytvanie 

potravinami začína, keď nie sme pozorní pri nakupovaní.  

POUŽITIE PLASTOV 

Plast je prakticky nezničiteľný materiál, ktorý znečisťuje naše moria a oceány a zabíja tisíce rýb. 

Pacifický odpadkový vír , tiež známy ako veľká pacifická skládka odpadu (Great Pacific Garbage Patch)  

je obrovská akumulácia plávajúceho odpadu (zloženého prevažne z plastu), ktorý sa nachádza v Tichom 

oceáne, približne medzi 135 ° a 155. poludníkom západne a medzi 35. a 42. rovnobežkou na sever. 

Výzvami pre naše správanie sú: 

➢ Zabráňte baleniu, nakupujte vo veľkom. 

➢ Akékoľvek balenie je zbytočné. 

➢ Nie plastovým taškám, musíme sa naučiť nosiť látkové tašky z domu 

 

POUŽITIE DOBRÝCH ZARIADENÍ 

Nakupujte spotrebiče triedy A. Triedy spotreby energie, vhodnejšie označované ako európske triedy 

energetickej účinnosti, sú rozdelením hodnôt účinnosti - hlavne pre domáce spotrebiče na použitie 

v domácnosti. Skupiny spotrebičov podliehajúcich povinným európskym normám energetickej 

klasifikácie sú: mraziace chladničky a ich kombinácie, žiarovky, práčky, elektrické a plynové rúry, 

umývačky riadu, sušičky, práčky, elektrické a plynové ohrievače vody (bojlery), televízory, 

klimatizácia, vysávače, odsávače pár. Tieto zariadenia, aby sa mohli predávať v európskych krajinách, 

musia byť označené štítkom, ktorý špecifikuje identifikačné údaje, ako sú výrobca a model, energetická 

trieda, ročná spotreba elektrickej energie v kilowatthodinách na základe štandardného profilu 

používania v hodinách použitia alebo počtu použití a ďalšie údaje. 
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DOPRAVA 

Je mimoriadne dôležité obmedziť emisie spôsobené dopravou (27% všetkých emisií skleníkových 

plynov a jediný sektor v nepretržitom a nezastaviteľnom raste). 

➢ Najazdite v aute menej kilometrov: použite bicykel alebo verejnú dopravu. 

➢  Podeľte sa o auto so svojimi kolegami. 

➢ Rozhodnite sa pre hybridné alebo elektrické vozidlá. 

➢ Mať iba jedno auto v rodine pomáha planéte. 

 

UŽITOČNÉ LINKY 

https://europa.eu/european-union/topics/environment_en 

https://www.eea.europa.eu/it/themes/air/intro 

 https://www.eea.europa.eu/it/highlights/le-acque-europee-diventano-piu 

https://waterfootprint.org 

https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_it 

https://www.eea.europa.eu/it/articles/la-prevenzione-e-fondamentale-per 

https://www.youtube.com/watch?v=VNe-jBVij-g 

https://www.youtube.com/watch?v=DqIvXrTxXks 

 

 

ÚLOHY 

• Napíšte desať pravidiel správania na ochranu životného prostredia, ktoré je každý schopný 

rešpektovať. 

• Vysvetlite, ako sa dá odpad separovať doma. 

• Vymyslite alebo prerozprávajte prípravu jedla, ktorú je možné pripraviť zo zvyškov jedla.  

 

© dott.ssa Flavia Cavalero,  Federconsumatori Piemonte 
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