
               SIEDMA A 

Dávid  :  Problematika životného prostredia sa ma nejak extra nedotýka kedže žijem na 

malej dedine na Slovensku a problémy sveta idú mimo mňa. Tým nechcem spochybniť 

problematiku znečistenia plastami a celkovo planéty ale som celkom apatický k tejto situácií. 

Ako prispievam je, plastové flašky vyhadzujeme do kontajnera na plasty a nerozhadzujem 

bordel po zemi to je asi tak všetko. Je to určite vážny problém hlavne znečistenie morí a 

určite by sa to malo riešiť rovnako ako aj znečistenie krajín ulic a prírody. Ale nie som 

ekologický fanatik čo si myslí že sám zmení svet kedže viem, že 1 človek nezmení nič ked 

zvyšok sveta bude stále rovnaký čiže ked sa to začne masovo riešiť vtedy by to malo zmysel. 

Ale pochybujem že plasty vymiznú lebo ropa je dobrý biznis a peniažky sú dnes vo svete 

jediné čo ľudí na vysokých postoch zaujíma. 

Čo by som si želal je asi aby sa nič takéto nikdy ani nemuselo riešiť a by sme si v kľude 

nažívali a neboli obklopení takýmito problémami. 

Hannah  :  myšlienky/ Naše životné prostredie je dlhodobo diskutovanou témou. A právom u 

niektorých vyvoláva pocit frustrácie a nemohúcnosti - z toho, či bude vôbec nejaký život, 

ktorý bude stáť za to, z toho, či miesto rúšok a respirátorov nebudeme nosiť plynové masky... 

Mala som naozaj veľké obavy z budúcnosti, keď som počula všetky katastrofické scenáre 

(ako napr.: nedostatok vody do roku 2050 či more plné plastov). 

 

Dá sa s tým však niečo robiť - cez sociálne siete sa vytvára veľký nátlak na výrobcov 

všetkých odvetví, aby ich výrobky boli vyrobené so šetrnosťou voči životnému prostrediu. 

Kupujúci si s rozvahou vyberajú, za čo zaplatia. 

 

Darmo však budeme tlačiť na veľké korporácie, keď nezačneme od seba. Mohli by sme 

začať napríklad obmedzením nášho konzumu: prestať sa hnať za vecami, ktoré 

nepotrebujeme a obnoviť radšej tie, ktoré už vlastníme, recyklovať a vlastne robiť všetko to, 

čo by uvedomelý človek mal robiť automaticky. 

 

Nebuďme ovce a nenechajme sa obalamutiť reklamami, ktoré tvrdia, že k spokojnosti 

potrebujeme práve ich výrobok. Premýšľajme komplexne nad každou kúpou. (Naozaj to 

potrebujem? Ako dlho to vydrží? Čo sa s tým stane, keď to odhodím?) 

 

Pravdou je, že pri vyhadzovaní vecí neplatí -Zíde z očí, zíde z mysle-. Skôr sa stane to, že 

sa to vyplaví k Vašim nohám pri najbližšej dovolenke pri mory alebo to skončí na Vašom 

tanieri. 

 

Pri tom, ako budete najbližšie separovať odpad, myslite na to, či by sa časť z toho nedala 

nejako užitočne využiť a ak Vám nič nenapadne, nevadí. Dajte to aspoň do správneho 

kontajnera. (Plasty idú do modrého, však?) 

Lucia  :  S problematikou znečistenia môjho okolia som dobre oboznámená. V tomto videu 

chlapec rozprával veci, ktorým by sme sa mali zaujímať čoraz viac a nebrať ich na ľahkú 

váhu, pretože v budúcnosti nás to môže veľmi zasiahnuť. Ja bývam v okrajovej časti Hnúšte 

a cestou domov sú chodníky a járky tak znečistené, že je to až do plaču. Ľudia si 

neuvedomujú, že keď majú vedľa seba kôš, tak odpad majú hodiť do neho. Jednoduchšie je 

to hodiť na zem. 



Vyriešenie tejto problematiky však nie je jednodňová záležitosť. Je to problém na dlhšiu 

dobe, ale až by sa ľudstvo spojilo, dalo by sa to zvládnuť. Či už triedením odpadu alebo 

aspoň nevyhadzovaním plastov a smetí do prírody a vôd. 

Dúfam, že sa tento problém nebude zhoršovať a čím skôr sa znečistenie nášho okolia 

skončí. 

 

 

Diana  :  Podľa môjho názoru je odpadkov z plastu na svete príliš veľa a my ako ľudia, by 

sme si to mali začať uvedomovať a nenakupovať toľko plastových obalov, je veľa možností, 

kedy sa to dá plastový obal nahradiť alebo nemusí sa použiť vôbec. Nie je náročné nahradiť 

plasty, len ľudia si už zvykli na pohodlnosť ich použitia. 

Martina  :  Znečistenie prostredia je jedným z najväčších problémov našej doby, no mnoho 
ľudí berie tento problém na ľahkú váhu. Je to veľká škoda, že my ľudia (bytosti, ktoré dokážu 
vymyslieť mnoho dobrých vecí) sa ku planéte správame práve takto. Nechcem byť zlá, ale 
mám taký pocit, že kým nám nepôjde o život, tak sa riešenia tohto problému, ani nedočkáme 
- keby som to prirovnala ku najväčšiemu problému dnešnej doby - Corona vírusu - môžete si 
všimnúť, že ľudia sa kvôli strachu o svoj život snažia dodržiavať pravidlá a zákony, aby sa 
čím skôr zbavili tohto problému. Tak sa pýtam - Prečo to takto nerobíme aj pri riešení 
znečistenia planéty? Veď aj toto je problém všetkých národov. Prečo si nestanovíme nejaké 
pravidlá (ako napríklad POVINNÉ triedenie odpadu, zákaz vyrábania a používania 
jednorazových plastov) na to, aby sme našej planéte pomohli uzdraviť sa? 
Viem, že už nastali nejaké zmeny a opatrenia, ktoré by mohli pomôcť Zemi uzdraviť sa, no 
aby naša "liečba" bola účinná musíme sa snažiť viac. Už moja generácia zažíva dôsledky nie 
dlhého znečisťovania zeme - stačilo nám necelé storočie, aby sme spravili z našej planéty 
skládku odpadu. Ale neboli to ani rastliny, a ani zvieratá, ktoré spravili zo Zeme túto sladkú 
odpadu, boli sme to my ľudia, a preto je našou povinnosťou odstránenie alebo aspoň 
znižovanie tohto odpadu. 
Ja by som navrhovala, aby sa zaviedli povinné a VYSOKÉ pokuty za znečisťovanie 
verejných, ale aj súkromných priestranstiev. Tiež by som navrhla zavedenie sklenených fliaš 
znova do prevádzky - s tou podmienkou, že aspoň 80% z týchto fliaš by sa muselo 
zrecyklovať. Zakázanie jednorazových plastových nákupných tašiek a sáčkov - namiesto 
toho používanie vlastných platených tašiek a vrecúšok. Tiež už spomínané povinné triedenie 
odpadu, ak je taká možnosť využívanie skôr verejnej dopravy namiesto osobných 
automobilov. Každomesačné čistenie svojho okolia a krajiny od odpadkov. 
Ja osobne sa snažím pomôcť našej planéte tým, že na nákup potravín využívam, vlastnú 
platenú tašku, tiež sa snažím vyhýbať nakupovaniu nápojov v plastových fľašiach. 
Nakupujem si oblečenie v Second-Hand obchodoch. Triedim odpad a snažím sa využívať na 
transport najmä verejnu dopravu. 
Prajem si (a prajem to aj našej Zemi) nech sa začneme zaujímať a hlavne začneme 
uskutočňovať kroky ku znižovaniu znečistenia na našej planéte, aby aj ďalšie generácie po 
nás mohli povedať, že žijú na MODREJ PLANÉTE. 
 

Milan  :  Môj názor na celé znečistenie životného prostredia je taky, že ak nezačneme, čo 
najskôr konať a vyhľadávať riešenia, ktoré by mohli výrazne dopomocť k obnovovaniu 
prírody a prostredia okolo nás, tak zachvílu sa dostane do bodu "bez návratu", odkiaľ sa už 
bude nesmierne ťažké "vyhrabať". Všetky stvorenia zo živočíšnej ríše v spojení prvými 
potvrdenými ľudskými obyvatelmi (cca. 50 tisic rokov) nevypracovali za celý soj život na tejto 
plánéte toľko odpadu, koľko sme "my" ľudia vyprodukovali za posledných 300 rokov. 
 



Richard :  Zdieľam s ním rovnaký názor na problematiku plastov. Celá rodina sa snažíme 
redukovať plasty a recyklovať. Nepoužívame plastové tašky z obchodov ale nosíme si 
vlastné látkové alebo pri najhoršom si kúpime papierové v danom obchode. Oco je v tomto 
ešte staromódny ale s mamou sa ho snažíme naviesť na lepšiu cestu a aj vracia zálohované 
sklenené fľaše a nekupuje až tak veľa plastových. 
 

Daniel  :  Podľa mňa: 
- je znečistenie plastmi jeden obrovský globálny problém, ktorý sa týka všetkých krajín, 
všetkých ľudí na Zemi. Síce sa to týka všetkých z nás, veľa ľudí túto problematiku vôbec 
nepovažuje za dôležitú. Ich názor je často taký, že sa ich to netýka. Napr. že ako môže 
zmeniť jeden človek to, že je v oceáne toľko plastov. Toto je asi jeden z najhorších scenárov 
alebo situácií s ktorými sa stretávam. Keď som už naznačil túto situáciu,tak napríklad podľa 
mňa každý z nás si spomenie aspoň na jeden prípad, kedy sme odhodili nejakú plastovú vec 
na zem, či už neúmyselne, náhodou alebo aj úmyselne. Je to v podstate jedno. Čo som 
týmto chcel povedať, že tá plastová vec, ktorá skončila na zemi bola potenciálne odfúknutá 
vetrom niekde inde, čím sa mohla potenciálne dostať do najbližšieho potoka, rieky, ktorá/ý na 
konci celej tejto cesty ústí v nejakom z oceánov. Takže táto problematika je globálna a týka 
sa každého z nás, lebo každí z nás priložil potenciálne ruku k dielu. 
A teraz sme v roku 2020. Výroba plastov pretrváva, dokonca čísla výroba plastov stále 
stúpajú, keďže sa plasty využívajú úplne vo všetkých odvetviach či už od automobilov až po 
oblečenie, ktoré každodenne nosíme na sebe. Napríklad také obyčajné tričko je často 
vyrobené z polyesteru, čo je v skratke druh plastu. 
Nejdem to tu zase nejako podrobne rozpisovať ale použijem ešte jeden príklad na ukážku, 
ktorý ma zo všetkých úplne najviac zaráža. 
Idem sa do prírody vyvetrať, nasať energiu proste zrelaxovať. Namiesto rastlín, stromov, 
zvierat, asi čo prvé uvidím. Tu fľaška hodená na zemi, tu plechovka, tu dokonca celá práčka 
alebo dokonca pneumatika z auta, a mohol by som ešte ďalej pokračovať. Vec, ktorú 
absolútne nechápem je taká, že keď už človek si dá tú námahu na to aby napríklad tú 
pneumatiku alebo práčku doniesol alebo skôr doviezol na aute, ktoré taktiež znečisťuje 
ovzdušie, do toho lesa do tej prírody. Nemohol jednoducho to rovno zobrať do najbližšieho 
zberného dvoru alebo nejakej predajne s elektronikou, kde by sa už oni postarali o to aby bol 
tento odpad nejako bezpečne zlikvidovaný, ideálne však zrecyklovaný a opäť použitý. Ja 
proste nechápem tú mentalitu takýchto ľudí, a čo vlastne za týmto vidia. Neviem, či som 
nejaký frajer, že hodím práčku do prírody namiesto poriadneho zbavenia sa tohto odpadu 
niekde na správnom mieste. Neviem. 
Proste každý z nás by sa mal nad týmto zamyslieť a ideálne nejako pozmeniť svoj prístup a 
život k tomu. aby sa budúce generácie dožili na tejto planéte a hlavne aby tie budúce 
generácie na nás potom nenadávali, že aké problémy sme im narobili. 
To je z mojej strany takto v skratke asi všetko. Táto téma by sa dala rozobrať aj na celú 
Sočku, no mojím cieľom tu bolo hlavne priblížiť nejaké moje hlavné myšlienky a problémy s 
ktorými sa najčastejšie týkam. 
Treba šíriť osvetu a treba viac ľudí takých, akým ste aj Vy pani profesorka. 
 
 

Quynh Than  :  Môžme si všimnúť, že teraz všade na svete sa hovorí o znečisteniu, o 
globálnych problémoch. Ľudia si hovoria že "a čo mňa sa to netýka, ked vyhodím fľašku, 
sáčky do vody tak dakde vyteká a ked vyhodím na zemi tak to dakde odfukne." Ja som 
cudzinka, ktorá sa presťaholavala do Slovenska. Ked som prišla sem ako 7ročná dievča 
nemala som žiadne povedomie o životnému prostrediu. Hádzala som po zemi smetí, pretože 
vo Vietname bolo bežné. Nosili sme rúška bežne ked sme išli do mesta, pretože vo 
Vietname je neskutočne znečistené, či už voda, vzduch,...Bola som veľmi rada, že tu na 
Slovensku je to v lepšom stave s životným prostredím, ale po dlhodobej bývanie tu už vidím 
aj niektoré problémy, ked mám porovnať s inými vyspelými štátmi, napr. pri recyklovaní 
plastoch, nejednorazových vecí, tak Slovensko je natom najhoršie. Človek si ani neuvedomí, 
že koľko plastových vecí za deň vyhodí.Vieme, že plasty sú lacné, ale sú jednorazové a 



musíme ich stále kúpovať. Namiesto toho je vyhodnejšie si kúpiť niečo, čo je ecofriendly a 
vydží to dlhšie. A tieto vecí čo tu píšem sa týka určite aj mňa, čo tiež každý pijem vody z 
plastových fľiaš,...Odzvýknuť sa od niečo je ťažké, ešte ťakšie ked plasty sú lacné, ale 
musíme myslieť, že ako sme sa na plasty zvykli tak teraz si zvykneme na život bez platov. 
Ked si všimneme tie požiare čo sa nedávno stalo v Austrálii, v Californii, prirodné katastrofy- 
to sú všetky upozornenia pre ľudstva, aby začali premýšľať nad svojím činom. Tým, že 
znečiť prírodu nie je trestné (súd, väzenie) a preto trest prináša príroda na ľudský život. 
Nateraz sú ohozené zvieratá či už požiarmi, plasty v moriach,... ale potom už nasledujeme 
my, naše ľudstvo bude ohrozené. Prianie by som, skôr priala, že nech ľudia sa začnú si 
viacej uvedomovať, rozmýšľať, byť viacej zodpovední a niekým spôsobom vyliečiť našu Zem, 
pretože všetko čo zažívame čo vidíme napr. v prírode, čo jeme,..nám prínaša Zem. 


