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Príroda nepotrebuje vizážistov, je sama 
osebe krásna v každom období. Na jeseň 
v pestrých farbách, v zime do biela, na jar 
raz tichá inokedy plačlivá a niekedy ulete-
ná a leto ju farbí do zlatista lúčmi Slnka. 
Jedného dňa mocná príroda stvorila zvie-
ra. Jedno z najkrajších, najjemnejších a zá-
roveň najcennejších darov prírody. A preto 
keď ju miluješ, rozhodne ju chráň!
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ROk 2019

Smog, plasty, topiace sa ľadovce a milióny mŕtvych...
Ako zo zlého sna však? Nemám dobré správy. Nikto z nás sa ráno z tejto nočnej mory nezobudí. Taká 
je realita, taký je svet, v ktorom žijeme, v ktorom hospodárime, v ktorom vychovávame svoje deti. 
Odvracanie pohľadu pred tak globálnym problémom je ako hriech pre modliaceho sa v kostole. 
Prosím, majme odvahu a pozrime sa spoločne v nasledujúcich riadkoch pravde do očí...

Je rok 2019 a sme svedkami obrovského 
rozkvetu technológií, ktoré nám uľahčujú 
každodenné fungovanie. Títo naši pomocníci 
však nemajú symbiotický vzťah s našou matkou 
prírodou, práve naopak. Nestalo sa to dnes, ani 
včera. Ekologickým katastrofám čelíme už veľmi 
dlhú dobu a postupujúcimi rokmi intenzita a 
počet týchto problémov rapídne rastie. Dnes 
sa stretávame s 5 najalarmujúcejšími faktormi, 
ktoré veľmi negatívne ovplyvňujú stabilitu 
globálneho systému. Hovoríme o zmene klímy, 
deforestácii, vymieraní živočíšnych druhov, 
erózii vrchnej vrstvy pôdy a o zvyšovaní kyslosti v 
moriach a oceánoch. Samostatnú kategóriu však 
tvoria plasty. V súčasnosti pláva na hladinách 
oceánov 150 miliónov ton plastu. Toto číslo 
každoročne narastá. Odhaduje sa, že v priebehu 
jedného roka do vôd pribudne až 8 miliónov 
ton „čerstvého“ plastového odpadu a do roku 
2050 bude jeho hmotnosť vyššia ako celková 
hmotnosť všetkých rýb. Výskumy biológov 
taktiež potvrdzujú prítomnosť mikroplastov 
v telách rýb, ktoré konzumujeme. Takmer 
každý deň vidím na sociálnych sieťach nové 
videá o úmrtiach a deformáciách tiel morských 
živočíchov, ktoré plastu nemohli uniknúť. Tento 
problém sa však netýka iba podmorského sveta. 

Malé čiastočky plastov sa našli aj u rôznych 
druhov vtákov no určite sa niekomu z vás už stalo, 
že váš domáci miláčik skončil na vyšetrovacom 
stole u veterinára lebo zjedol nejaký kus plastu a 
spôsobilo mu to nepríjemnosti s trávením. Avšak 
ani všetci odborníci a veterinári sveta nemôžu 
pred týmto nenápadným zabijakom ochrániť 
každého, kto s ním príde do styku. Jasným 
riešením je radikálne obmedzenie výroby a 
spotreby jednorazových plastových výrobkov. Je 
to spôsob, ktorý funguje, a ktorý je nutné dostávať 
do väčšieho povedomia našej spoločnosti. Teraz! 
Nie zajtra, ani o týždeň. Pretože už včera bolo 
neskoro. Zveziem sa teraz trochu na politike, 
pretože tam sa veľmi často iniciatíva obyčajných 
ľudí stretáva s neúspechom a sklamaním. Lídri 
mnohých krajín si predsa nebudú ukrajovať zo 
svojho zaškatuľkovaného raja, pretože tak je to 
pohodlnejšie, pretože vďaka takto fungujúcemu 
nezdravému systému bude ekonomika štátov 
lepšie prosperovať. Niektorí dokonca tvrdia, že 
problémy spojené s ekológiou sú iba výmyslom 
skupiny extrémistov. A tam snaha o zelenšiu 
planétu krachuje. Pretože vyššia moc, a tým 
nemyslím Boha, chce vyťažiť ešte viac. Až kým 
nevyčerpáme posledné zdroje pitnej vody, kým 
posledný ľadový medveď nezomrie od hladu, 
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kým našim deťom nebude chýbať kyslík potrebný 
pre život. Roky dehonestujeme vody a pôdu 
rôznymi chemickými prípravkami či obyčajným 
odpadom z domácnosti. Stromy, ktoré tu boli 
skôr ako mnohí z nás udupal dobytok, ktorý je 
dnes už súčasťou výkladov obchodných reťazcov. 
Technológie, o ktorých si myslíme, že nás 
posúvajú vpred si vyberajú svoju daň a pustošia 
všetko živé i neživé. Práve v tejto chvíli musíme 
začať od seba a sami prejaviť svojim úsilím a 
šetrnosťou úctu a lásku k bohatstvu, ktoré nás 
obklopuje, ktoré ale nie je nevyčerpateľné.
A preto vás teraz milí priatelia vyzývam k 
záchrane a obnove života okolo nás. Pretože 
príroda predstavuje ďaleko viac ako iba zdroj 
obživy. Pomôžme jej, tak ako ona každý deň 
pomáha nám. Separujme odpad, vzdelávajme 

Ako triediť odpAd?

Papier
Obaly z papiera, vhodné na recykláciu, by mali byť 
označené recyklačným symbolom (trojuholník 
zo šípok) s číslami od 20 do 21 a skratkou PAP, 
prípadne len číslom alebo len písmenami. V 
Košiciach taký odpad vhadzujeme do modrých 
kontajnerov. Problematickým sa môže stať 
znečistený papier, ako napríklad mastná krabica 
od pizze, vrecko od pukancov či pečiva, ale aj 
také osmrkané hygienické vreckovky. Takýto 
papier už do nádob na papierový odpad nepatrí, 
lebo by znížil kvalitu výsledného produktu po 
recyklácii. Termoúčtenky – teda také, po ktorých 
keď prejdete nechtom, zanechá to viditeľnú 
čiaru - môžete v bežnom množstve vhadzovať do 
nádob na papierový odpad. Veľké množstvá (keď 
triedite účtenky z posledných desiatich rokov, 

ktoré ste odložili pre prípad „keby niečo”) však 
vhadzujte do zmesového odpadu.
Také rolky od toaletného papiera či kuchynských 
utierok, alebo kartóny od vajec, či držiakov na 
kávu vyzerajú celkom nevinne, veď to je určite 
odpad patriaci do modrej nádoby. Nie je to však 
pravda a tieto produkty, pretože predstavujú 
posledný stupeň recyklácie papiera a jeho vlákna 
sú už v nich prikrátke, patria do zmesového 
odpadu. Toto ale nie je jediná možnosť ako 
ukončiť osud tak bežného odpadu - v komposte 
budú tvoriť hodnotnú zložku pohlcujúcu vlhkosť. 
Pred tým je však vhodné ich zbaviť všetkých 
etikiet.

Sklo
Na úvod je potrebné podotknúť, že sklo je veľmi 

Ak aj vy patríte k tým, čo niekedy pri triedení odpadu váhajú kam s použitým obalom, tento článok 
je adresovaný vám. Ale takisto aj vám, ktorí ste si uvedomili, že hádzať všetko do jedného vreca 
nie je cesta a uvažujete ako s triedením odpadu vôbec začať. Pri niektorých odpadoch to totiž s 
ich triedením nie je úplne také jednoduché a tak som hľadala odpoveď na svoje (a možno aj vaše) 
otázky u organizácií, ktoré sa tejto problematike venujú omnoho intenzívnejšie. Zdrojom informácií 
zahrnutých v nasledujúcich riadkoch je iniciatíva Ekoporadňa neziskovej organizácie Živica, jej 
názorový portál Čierna labuť a web stránka Zero Waste Slovakia, ktoré odporúčam sledovať, ak vás 
táto problematika zaujíma.
Poďme sa teda pozrieť na to ako správne triediť odpad náš každodenný...

sa v tejto problematike, snažme sa znížiť 
spotrebu jednorazových plastov v domácnosti, 
kúpme či vyrobme si vlastné vrecúška na 
potraviny, z prírody si svoj neporiadok berme 
so sebou, nehanbime sa na ulici zdvihnúť a 
vyhodiť igelitovú tašku, ktorá iba povieva po 
chodníkoch, buďme súčasťou výzvy a vyčistime 
okolie svojho bydliska či školy. No ak premýšľate 
aj nad kvalitou oceánov, stačí otvoriť internet 
a podporiť organizácie, ktoré tam pomáhajú 
znižovať množstvo odpadov. Toto všetko pohladí 
na duši vás, ale pomôžete tým planéte postupne 
sa uzdraviť. Ide o veľa. Preto buďme príkladom 
jeden druhému a šírme túto osvetu do sveta ako 
kyslík...

Lenka Sárková
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dobre recyklovateľným materiálom a označené 
je recyklačným symbolom s číslami 70 – 72. V 
Košiciach môžete do zelených zberných nádob 
vhadzovať sklo bežnej potreby (fľaše poháre, 
črepy a úlomky tabuľového skla), no nepatria 
sem napríklad žiarovky, porcelán a keramika či 
zrkadlá, ktoré obsahujú neoddeliteľnú reflexnú 
vrstvu. Klasické žiarovky patria do komunálneho 
odpadu, ale napríklad také LED-ky či vysoko- a 

nízkotlakové výbojky patria do zberného dvora a 
preto si pred vyhodením použitého zdroja svetla 
zistite čo to je a kam s tým.
Ak si nie ste istí čo s viečkom od zaváraninovej 
fľaše, žiadna pohroma sa nestane ak sklenenú 
fľašu vhodíte do zelenej nádoby spolu s ním, 
nakoľko si recyklátor s týmto „prídavkom“ 
dokáže celkom ľahko poradiť.

Zdroj:  httpswww.ekoton.skrecyklacne-symboly (farebné rozlíšenie platiace pre mesto Košice)
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Kovy
Ku kovom vhodným na recykláciu sa najčastejšie 
radí železo, označené číslom 40 a hliník označený 
41-tkou. Bežne sem radíme konzervy, viečka od 
jogurtov, „mäkké” konzervy od paštét alebo 
NEznečistený alobal. V Košiciach ich môžete 
vhadzovať spolu s plastmi do žltých kontajnerov.

No a čo tie nešťastné plasty?
Obsah kontajneru na plasty sa delí na sedem 
druhom materiálov (viď tabuľka) a preto aj na 
plastovom odpade vhodnom na recykláciu 
nájdeme recyklačné trojuholníkové symboly s 
číslami od 01 do 07. Plast je však často spojený 
s inými materiálmi ako napríklad papierom. 
V tomto prípade platí, že malý kúsok papiera 
prilepený k plastovému obalu nepredstavuje pri 
recyklácii veľký problém a takýto obal možno 
vhodiť do nádoby na určenej pre plasty. Ale 
napríklad také papierové poháre potiahnuté 
nepremokavou plastovou vrstvou už patria 
do komunálneho odpadu a zo všeobecného 
hľadiska predstavujú pre recykláciu väčšiu záťaž, 
ako tie klasické celoplastové.
Do žltých kontajnerov nepatria ani veľmi 
znečistené plasty – v procese recyklácie sú 
obaly s nedojedenými potravinami považované 
za poloplné, no to, že spolu s obalom vyhodíte 
do triediacej nádoby aj jedlo, celému procesu 
na optimizme nepridáva. Na druhej strane, 
dôsledné vymývanie zvyškov jedla, ktoré sa 
zachytili na stenách plastových obalov nie je 
nutné, nakoľko sa plasty v procese recyklácie 
premývajú. V prípade fľaše od oleja tomuto 
procesu pomôžete, keď ju pred vyhodením 
prepláchnete mydlovou vodou.
Keď vyhadzujete PET fľašu do nádoby na triedený 
odpad, pre istotu skontrolujte, či na nej nie je 
taká tá PVC etiketa natiahnutá po celej fľaši. Ak 
áno, odstráňte ju! Predstavuje totiž problém v 
procese recyklácie a môže poškodiť celý výrobok 
z recyklovaného plastu, nakoľko má iné tepelné 
vlastnosti.
V prípade, že som nespomenula niečo, čo 
robí problém pri triedení vám, môžete sa 
riadiť odporúčaním, že ak si myslíte, že váš 
odpad obsahuje plast, je lepšie ho vhodiť do 
žltej nádoby na plastový odpad a koncové 
rozhodnutie o recyklovateľnosti tohto plastu-

neplastu rozhodnú už samotní recyklátori.
Ak ani vy nepatríte k tým, čo im stačí raz prečítať 
a pamätajú si navždy, ako pomôcku pri triedení 
som na koniec k článku zaradila prehľadnú 
tabuľku symbolov recyklácie, ktorú pri najbližšej 
dileme s odpadom môžete použiť ako ťahák :)

„Komunál” a elektroodpad
V dnešnej dobe konzumnej bohužiaľ existujú aj 
materiály, ktoré sú nerecyklovateľné alebo ťažko 
recyklovateľné a preto ich treba vhadzovať do 
(čiernych) nádob na komunálny odpad. Patria 
tu jednorazové žiletky, ktoré sú kombináciou 
kovovej čepieľky a plastovej rúčky. Tiež CD 
nosiče, ktoré sú z kombinovaného materiálu 
plastu a kovu, ktoré sa nedajú jednoducho od 
seba oddeliť a teda ani recyklovať. Molitan patrí 
v malom množstve do zmesového odpadu, vo 
väčšom by ste ho mali odviezť na zberný dvor.
Spoločným menovateľom v procese 
zbavovania sa elektroodpadu, kam patria staré 
elektrospotrebiče, batérie a akumulátory a 
baterky, je zberný dvor. Avšak vo viacerých 
supermarketoch dnes už nájdete zberné valce 
na vybité baterky a nefunkčné elektrospotrebiče 
tiež viete odovzdať predajcovi pri kúpe nového. 
Ja som si minule všimla nádobu na staré mobilné 
telefóny a malé elektro aj na pobočke pošty a 
tak aj toto je jedna z možností, ako zodpovedne 
naložiť s týmto špeciálnym typom odpadu.

Textil 
Po fast foodoch prišla „do módy” aj fast 
fashion, čo má za následok veľké množstvá 
vyhadzovaného textilu. Veď aj keď sa mi to o 
rok už nebude páčiť, za tú cenu ma to nebude 
bolieť vyhodiť. Priamo vás to asi bolieť nebude, 
no odnesie si to naše životné prostredie. 
Šaty, ale aj rôzny iný textil, ktorý už naozaj 
nebude mať využitie je najlepšie odniesť do 
zberného dvora alebo do kontajnerov určených 
na šatstvo. Napríklad siete H&M majú takéto 
zberné nádoby v každej predajni. Množstvo 
nepotrebného šatstva však neúprosne pribúda a 
už aj v krajinách, kde by pomoc v takejto podobe 
pred pár rokmi privítali, sa dnes textil kopí na 
skládkach. Na ministerstve životného prostredia 
sa preto začína uvažovať nad vytvorením iného 
systému na triedenie textilu v podobe organizácie 
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zodpovednosti výrobcov – za recykláciu by platili 
tí, ktorí ho vyrábajú a predávajú. 
Každý z nás sa však môže už v obchode zamyslieť 
nad tým, či to výpredajové tričko za dve eurá 
ozaj potrebuje a či sa mi naozaj tak páči, že jeho 
kúpou v konečnom dôsledku zaťažím prírodu. 

Je pravda, že ak odpad vytriedime, prírode tým 
trochu pomôžeme, no ideálne je odpad vôbec 
nevyrábať! 
My slováci, máme to ohromné šťastie, že 
si žijeme v materiálnom blahobyte. Preto 
je veľmi pravdepodobné, že veľa vecí, nad 
ktorých kúpou uvažujeme, už možno doma 
máme. Preto odporúčam vždy sa v obchode 
zamyslieť nad tým, či danú vec naozaj NAOZAJ 
potrebujeme a ak áno, či by sme jej alternatívu 
predsa len nenašli niekde doma alebo či sa 
jej nechce zbaviť nejaký náš známy. Pocit z 
navrátenia nového dychu zabudnutej veci je 
podľa mňa oveľa lepší a dlhotrvácnejší ako 
dočasná radosť z novej veci, ktorá sa napokon 

aj tak raz stane odpadom. 
Možno sa vám teraz zdá, že kvôli zodpovednému 
prístupu k životnému prostrediu by ste museli 
zmeniť životný štýl a venovať odpadom celý 
svoj voľný čas, no to sa týmto celým nesnažím 
povedať. Tak ako Rím nebol postavený za 
deň, tak ani zmena vašej rutiny nemusí byť 
drastická. Aj malé kroky v podobe nosenia 
si vlastnej tašky do obchodu a používanie 
vlastnej fľaše na vodu, ale už aj to, že budete 
viac uvažovať nad tým, čo sa stane s vecou, 
ktorú už nepotrebujete, dokážu veľmi veľa. 
Viac o tom ako znížiť množstvo odpadu, ktorý 
vyprodukujete, sa dočítane v článku Petry 
Rendvanskej!
A prečo by ste sa teraz mali začať práve VY 
meniť kvôli osudu celej planéty? Lebo v živote 
sú aj dôležitejšie veci ako uspokojovanie svojich 
materiálnych potrieb a do hrobu si aj tak žiaden 
svetský statok nevezmeme...

Noema Kmecová

NAjlepší odpAd je teN, ktorý NevzNikNe

Zamysleli ste sa už niekedy, ako často vynášate odpad doma či na internáte? Mne osobne prejde 
až mráz po chrbte, keď si uvedomím koľko odpadu sú ľudia schopní zbytočne vyprodukovať. Tým 
myslím naozaj zbytočný odpad, ktorý vôbec nemusel vzniknúť. Možno si poviete, že jednotlivec, 
napríklad balením produktov, ktoré bežne kúpime v obchode neovplyvní, ale opak je pravdou. Ty 
sám môžeš výrazne prispieť k zlepšeniu nášho okolia!

Kompost nie len na dedine...
Kompost?! Častá reakcia: „Veď bývam v byte“.  
Na dedine, či v menších mestách je to takmer 

samozrejmosť. K záhrade kompost 
proste patrí. A čo doňho? Môžeme sem 
vyhadzovať príliš nekorenené zvyšky 
jedál, ovocie a zeleninu, no aj vrecká od 
čaju, noviny či rolky z toaletného papiera, 
bio odpad zo záhrady alebo kávovú 
usadeninu. Pre tých, ktorí bývajú v byte a 
nemajú zbytočné výhovorky, sa vyrábajú 
špeciálne dizajnové kompostéry. Stačí ak 
si zoženiete Kalifornské dážďovky (nájdete 
ich aj na internetových bazároch) a založiť 
kompost je hračka. Ak nechcete míňať 
peniaze a na dizajne vám príliš nezáleží, 
kompost si ľahko vyrobíte zo starých 

vedier aj doma. 
Bezobalové obchody
Bezobalový obchod je takým „trendom“ 
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v dnešnej dobe. Otvára sa ich (našťastie) stále 
viac a viac po celom Slovensku. Princíp nákupu 
je jednoduchý. Do takéhoto obchodu prídete 
s vlastnou nádobou, nadávkujete si potraviny, 
ktoré chcete. Množstvo vám odvážia. Kúpite 
tu napríklad aj viackrát naplniteľné sviečky, 
zomeliete si vlastnú múku, alebo kúpite tuhé 
mydlo bez obalu. Niektoré obchody tohto typu 
sú špecializované aj na čapovanú drogériu. 

Na nákupy s dobrým pocitom
Nedávno bol prijatý  nový zákon, ktorý obmedzuje 
používanie jednorazových mikroténových 
tašiek na potraviny iné, ako je pečivo a ovocie/
zelenina. S touto zmenou začali obchody vo 
veľkom využívať aj recyklovateľné, či v prírode 
rozložiteľné tašky. Toto všetko je super, ale stále 
sa dá spraviť viac, ak sa chce. Prvým významným 
krokom je chodiť do obchodu s vlastnou taškou. 
Ďalším krokom, ktorý môžete uskutočniť je 
kupovanie nebalenej zeleniny či ovocia. Túto si 
môžete odniesť domov vo vlastnoručne ušitých, 
alebo kúpených vreckách. 

Čo s oblečením?!
Pre niektorých žiaden problém. No tí, ktorí 
radi brázdia uličky v obchodoch počas zliav by 
sa mohli zamyslieť, či toho už naozaj nemajú 
doma dosť. Pri výrobe oblečenia vzniká 
taktiež množstvo odpadu. Lepšou voľbou je 
nakupovanie oblečenia v secondhandoch, alebo 
jeho výmena medzi kamarátmi, či na bazároch. 
A čo ak už oblečenie, ktoré mám nevyužijem?! 
Jednoznačne podarovať niekomu, kto to ocení. 

Toto platí aj pri veciach iných 
ako oblečenie: nábytok, knihy, 
kuchynské vybavenie, obuv...

EKO kozmetika 
Kozmetika nie je rozhodne len 
téma žien. Používame ju všetci bez 
rozdielu pohlavia či veku. Ja sa vám 
pokúsim dať pár tipov, ako obmedziť 
množstvo odpadu v tomto odvetví, 
keďže tu asi nie je možné byť 
úplne bez neho. Všetky tieto veci 
sú dostupné buď v spomínaných 
bezobalových obchodoch, alebo na 
rôznych e-shopoch. Zubné kefky – v 

poslednom čase sú veľmi populárne bambusové 
kefky. Bambus je rýchlo rastúca rastlina a 
tieto kefky môžu byť dobrou alternatívou ku 
klasickým plastovým. Tieto klasické kefky sa 
nedajú recyklovať práve pre ich vlákna a gumené 
potlače, ktoré sa nedajú oddeliť od rukoväte, 
ktorá by recyklovateľná inak bola. Taktiež 
existujú aj kefky na ktorých sú vymeniteľné 
len vrchné časti, čím sa zredukuje množstvo 
odpadu o viac ako polovicu. V komerčných 
drogériách sa dajú kúpiť aj kefky vyrobené z 
kukuričného plastu. Tí, ktorí majú trochu času a 
baví ich vyrábať si vlastnoručné produkty môžu 
skúsiť vyrobiť si vlastnú voňavku alebo domácu 
kozmetiku. Klasické sprchové gély a šampóny sa 
dajú nahradiť ich tuhými alternatívami, ktoré 
obal nepotrebujú. Nahradiť sa dajú aj hubky 
na riad. A to práve prírodnými hubkami - Lufa, 
ktoré sa dajú použiť na riad, telo, iné menšie na 
odličovanie pre dámy. Pri odličovaní make-upu 
vzniká tiež množstvo odpadu, ktoré sa dá ľahko 
odstrániť zakúpením/vyrobením opakovateľne 
použiteľných prateľných tampónov.

Pitný režim
PET fľaše sú síce recyklovateľné, ale odpad je 
jednoducho odpad. Slovensko je dnes už jedna 
z mála krajín, kde si môžeme dovoliť taký luxus, 
akým piť vodu z vodovodu. Kvalita vody je u nás 
na dobrej úrovni, tak prečo to nevyužiť?! Postačí 
si nosiť vlastnú fľašu. Ak máte radi sladké, sirupy 
sa dajú ľahko vyrobiť aj doma, pričom sú oveľa 
zdravšie.
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Obaly na potraviny 
Balenie jedla je veľmi aktuálne u študentov, 
či tých, ktorí radi chodia na výlety. Výborným 
pomocníkom je „Včelobal“. Ide o bavlnenú látku 
napustenú včelím voskom. Týmto pádom je 
viacnásobne použiteľná, odolná proti vlhkosti, 
dá sa umývať v rukách a je úplne recyklovateľná. 
Iné potraviny, ktoré nie sú kompaktné si môžete 
odniesť vo vlastnej dóze. Nič zložité.

Špeciálne pre milovníkov zvierat
„Výplody“ po našich psích miláčikoch by sme si 
mali zbierať v každej obci. V obchodoch sa dajú 
kúpiť rozložiteľné vrecúška, ale alternatívou je 
aj odkladanie si, už doma použitých vrecúšok a 
vyhodiť ich až po splnení tejto úlohy. Čo sa týka 
krmiva, z tohto hľadiska je výhodnejšie kupovať 

väčšie balenia. Existujú aj obchody, v ktorých 
kúpite vážené krmivo (do vlastnej nádoby). Toto 
sa týka hlavne majiteľov menších zvierat, ktorým 
by bola nevýhodná kúpa veľkého balenia krmiva. 
Pre hravých psíkov ľahko na e-shopoch nájdete 
EKO hračky, alebo si vyrobíte vlastné doma zo 
starého oblečenia.  

Záver pre ženy
Každomesačná menštruácia je taktiež záťažou, 
čo sa odpadu týka. Existuje skvelá vec – 
menštruačný kalíšok. Ide o gumený „lievik“, 
ktorý sa ľahko zavádza a ženy, ktoré naň prešli, 
si veľmi pochvaľujú, pretože ho nie je vôbec cítiť. 
                                                                                  

Petra Rendvanská 

eko projektY

Na Slovensku sa nachádza už veľa firiem, ktorým osud planéty nie je ľahostajný a je skvelé že nové 
firmy a obchody  stále pribúdajú. Patrí k nim napríklad aj Abraka store a Eat green, ktoré mňa osobne 
zaujali a rozhodla som sa vám ich v tomto článku predstaviť.

Abraka
Abraka je slovenská značka 
podporujúca lokálnu výrobu a 
ekologickú módu. Ich oblečenie 
oslavuje aktívny životný štýl a 
farebnými originálnymi dizajnami 
vám rozveselí aj všedný deň. 
Komfort a dopad produkcie na 
životné prostredie sú pri tvorbe 
kolekcií prioritou.
Šijú z materiálov, ktoré sú 
vyrobené v Európe. Kombinujú 
tie, ktoré sú z recyklovaných 
PET fliaš a látky s certifikáom 
OEKO-TEX® | STANDARD 100. Ich 
materiály sú jemné a pohodlné. 
Majú veľmi nízku presvitavosť a 
vysokú priedušnosť.
Výrobou jedných legín očis-
tia prírodu o približne 12 
plastových fliaš, ktoré by inak 
pravdepodobne skončili na 
skládke alebo v oceáne.
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Čo je recyklovaný polyester?
Recyklovaný polyester je jednoducho polyester 
vyrobený z recyklovaných zdrojov: PET fliaš, 
priemyselného polyesterového odpadu a 
dokonca aj starých odevov. Mechanická 
recyklácia používa číre PET fľaše, ktoré sa čistia, 
štiepia a potom sa roztavia a vytláčajú na vlákno. 
Recyklovaný polyester znižuje používanie ropy, 
redukuje množstvo odpadu a znižuje celkovú 
uhlíkovú stopu. Dnes sa však recykluje len 
3 – 10 % výroby polyesterovej tkaniny.

Eat green 
. . . Koniec plastom 
                     . . . zelená prírode 

Je to spoločnosť ktorá chce vytvoriť lepší 
zajtrajšok.  Ich myšlienkou je nahradiť plasty za 
prírodné materiály. Preto na ich e-shope nájdete 
produkty ako sú kokosové misky, bambusové 
poháre, palmové taniere, bambusové kefky,  
kovové a sklenené slamky, kompostovateľné 
tašky. 

Napríklad takto prebieha výroba palmových 
tanierikov:
Z palmy až po EKO produkty
Palmový list Palmy areka (Areca catechu) je starý 
druh palmy, pestovaný hlavne v juhovýchodnej 
Ázii. Jej výskyt a dovoz pochádza hlavne z oblastí 
od Malajzie po Šalamúnove ostrovy, Taiwanu, 
Filipín a severnej Austrálie. Najcenenejšia časť 
rastliny (hlavne pre nás) sa nachádza na jej 
vrchole. Ide o 2 m dlhé listy, ktoré z palmy padajú 
4 až 7 krát do roka, počas jej celého rastu. Počas 
sezóny sa tieto listy zbierajú a triedia podľa 
kvality. Palmové taniere sa vyrábajú zlisovaním 
celého listu. Z toho dôvodu sú pre výrobu 
vhodné len vysoko kvalitné listy. Veľká časť listov 
sa spáli, alebo používa ako hnojivo na poliach, 
Cieľom je ale predchádzať zbytočnému spáleniu 

a preto sa z nich vytvárajú pekné a ekologicky 
obnoviteľné nádoby.

POSTUP, AKÝM SA PALMOVÉ TANIERE
VYRÁBAJÚ
1. Palmové listy sú triedené podľa kvality.
2. Vybrané listy sú umyté a následne vysušené. 
 Sušenie nie je úplné, pretože trochu 
 zbytkovej vlhkosti je potrebnej na ďalší  
 proces tvarovania.
3. List je tvarovaný a lisovaný pomocou teploty 
 a hydraulického stroja do požadovaného 
 tvaru.
4. Hotovo! Tento jednoduchý proces je všetko, 
 čo je potrebné na výrobu ekologického  
 produktu.

V juhovýchodnej Ázii sa palmy areka pestujú 
hlavne kvôli ich plodom. O tento druh sa 
pestovatelia a obrovské korporácie veľmi 
nezaujímajú, pretože palma nie je producentom 
palmového oleja. Z toho dôvodu sa kvôli výsadbe 
neničí žiadny tropický prales, čo je veľmi dôležité.
Ďalším z aspektov je to, že listy sa zbierajú 
len z rastlín, ktoré nie sú chemicky ošetrené. 
Nevyužívajú sa teda žiadne pesticídy a fungicídy. 
Voda, s ktorou sa naše listy umývajú je ďalej 
používaná ako závlaha pre ďalšie palmy. Nie je 
to len ekologický a čistý zdroj, ale ďalej pomáha 
chrániť a zavlažovať prostredie.
Výhody tanierov z palmových listov:
– Kompostovateľné
– Veľmi pekný prírodný dizajn s kresbou dreva
– Vyrobené so zdrojov, ktoré nezaťažujú prírodu
– Pevný, odolný a ľahký materiál
– Každý tanier je jedinečný ako odtlačok prsta
– Luxusný vzhľad
– Dostatočná hrúbka pre ťažšie jedlá

Zdroje: tím  Abraka store a tím Eat green                                                                                                   
Ivana Lančaričová
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košická bezobAlová drogériA!

Áno, aj Košice idú s dobou a uvedomujú si, že 
musíme zmeniť naše správanie voči životnému 
prostrediu. Vďaka uvedomelým podnikateľom 
nám tu pribúdajú bezobalové obchody, no 
mňa konkrétne očarila bezobalová drogéria na 
Južnej triede – Ludmanskej 5, kde si môžete dať 
načapovať kvalitnú taliansku drogériu s jemným 
zložením. V obchode nájdete všetko, čo na 
čistenie potrebujete a dokonca si môžete vybrať 
z rôznych vôní. Výrobky tiež nie sú testované na 

zvieratách a podliehajú HACCP normám. Ja som 
už vyskúšala viacero produktov a so všetkými 
som nadmieru spokojná! Do obchodu sa rada 
vraciam napríklad aj pre biodegradovateľné 
vrecúška na „mačaciu čokoládu“.
Dobrá správa je, že ak správne vylúštite tajničku 
tohto čísla, možno sa vám ujde výhra v podobe 
1 kg pracieho gélu, či aviváže podľa vlastného 
výberu z Ekologickej čapovanej drogérie – len si 
nezabudnite tú vlastnú fľašu!
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plAvbA okolo plAstov

Zero waste, bez slamky, bezobalové obchody, stop jednorazovým príborom... Sociálne siete doslova 
praskajú vo švíkoch článkami o ekológii, recyklácii a obchodoch, kde zoženiete najlepšiu chromovanú 
slamku. Človek by si mohol myslieť, že je to nový módny trend (naše babky spred niekoľko desaťročí 
museli predbehnúť dobu, keď už vtedy chodili na trh so sieťovanými taškami), ale nie je to tak.  

Každý rok končí v našich moriach a oceánoch 10 
miliónov ton odpadu, okrem bežných plastových 
fliaš, tašiek a slamiek, sem patria aj staré 
rybárske siete, laná, vatové tyčinky, zapaľovače, 
cigaretové ohorky atď. V roku 2007 sa obyvatelia 
severného Francúzska stali svedkami nezvyčajnej 
udalosti, kedy sa na breh vyplavila hromada 
gumených kačiek, ktoré prekonali neuveriteľnú 
cestu trvajúcu 15 rokov. Začala sa v roku 1992, 
keď loď na ceste z Honkongu do USA behom 
búrky prišla o kontajner s 28 800 hračkami. 
Niektoré z nich pred pár rokmi skončili na 
austrálskom pobreží a na východnom pobreží 
Spojených štátov amerických. Ostatné preplávali 
Beringov prieliv a Severný ľadový oceán, aby ich 
vyplavilo v Grónsku, Spojenom kráľovstve a v 
Novom Škótsku. 
Veľa ľudí si myslí, že nás ako Slovákov sa tento 
problém netýka, pretože nemáme pobrežie. 
Odhadom až 80 % odpadu v moriach pochádza 

z činností vykonávaných na pevnine a nie na 
pobreží. Dokonca aj keď sa odpad odhadzuje 
vo vnútrozemí, prostredníctvom riek, povodní a 
vetra sa dostáva do mora.
Vďaka výskumu z roku 2004, ktorý vykonal 
inštitút Algalit, sa zistilo, že vzorky morskej vody 
obsahovali šesťkrát viac plastov než planktónu.
Trvá aj 500 rokov kým sa plast v prírode rozloží. 
V dôsledku jeho rôznych veľkostí sa doňho môžu 
živočíchy zamotať alebo ho zožrať. Morské 
korytnačky si ľahko zamenia igelitku so svojou 
obľúbenou potravou, medúzou. Z nahlásení 
vyplýva, že až 40 % existujúcich druhov veľrýb, 
delfínov, sviňúch a 36 % druhov morských 
vtákov prehltlo odpad. Žalúdok naplnený 
nestráviteľnými plastmi môže zvieraťu zabrániť v 
prijímaní potravy, čo môže viesť až k úhynu. 
Ohrozené nie sú iba zvieratá, ale aj my ľudia. 
Nedbanlivosť pri vyhadzovaní plastov sa nám 
môže vrátiť ako bumerang pri konzumovaní rýb, 



ARDO

9. ročník, číslo 2 13

ktoré behom svojho života tak isto konzumujú s 
potravou aj drobné čiastočky plastu, napríklad 
gulôčky z peelingov. 
Navyše sa predpokladá, že iba malá časť odpadu 
sa vznáša na hladine alebo je vyplavená na 
pobrežie. Podľa Programu OSN pre životné 
prostredie (UNEP) sa iba 15 % morského odpadu 
vznáša na hladine mora; ďalších 15 % zostáva vo 
vodnom stĺpci a 70 % zostáva na morskom dne.
V moriach a oceánoch sa dokonca vyskytujú aj 
ostrovy z plastových odpadkov. Great Pacific 
Garbage Patch je z nich najväčší, zaberá trikrát 
väčšiu rozlohu ako Francúzsko a hovorí sa o ňom 
ako o „siedmom“ kontinente. 
V septembri 2018 sa začalo jeho rozsiahle 
čistenie pomocou projektu Ocean clean up. Je 
to 600 metrov dlhý systém rúr v tvare U, ktorý 
tvorí vrchnú ochranu proti prechodu vody s 
odpadom. Na jeho spodnej strane je pripevnený 
dlhý ochranný textilný lem, ktorý bráni tomu 
istému pod hladinou. Plast a celá konštrukcia sú 
unášané prúdom, zatiaľ, čo vlny a vietor unášajú 
len systém, pretože plast je pod hladinou. Celý 
systém sa tým pádom pohybuje rýchlejšie ako 
plast a dokáže ho tak efektívne zachytávať. 
Vzťahuje sa to na plast o veľkosti pár milimetrov 
až niekoľko metrové rybárske siete. Je to ale 

bezpečné pre morské živočíchy? Systém sa po 
oceáne pohybuje extrémne pomalou rýchlosťou, 
dostatočnou na to, aby sa mu mohli vyhnúť. 
Keďže sa cez spodný lem nedostane ani voda, 
prúd prechádza popod neho, pričom so sebou 
berie aj všetky ryby. Zároveň to nie je sieť, vďaka 
čomu nehrozí, žeby sa doňho živočíchy zamotali. 
Predpokladalo sa, že pomocou zapojenia 
všetkých 60 systémov sa malo odstrániť 50 
% ostrova za 5 rokov a do roku 2040 ho malo 
ostať iba 10 %. Bohužiaľ projekt nefunguje podľa 
týchto predstáv. Za prvé týždne od jeho spuste- 
nia zachytil iba dve tony rybárskych sieti. Vysvitlo, 
že konštrukcia síce zachytí aj plasty, ale iba na pár 
dní. V januári sa dokonca konštrukcia rozpadla 
a musela byť stiahnutá do prístavu, kde ešte stále 
prebieha jej rekonštrukcia. Zakladateľa projektu, 
ale všetky zmienené problémy neodradili a 
chystá sa po oprave v projekte Ocean clean up 
pokračovať.
Na záver sa s vami lúčim s mojím obľúbeným 
výrokom. Našu planétu Zem sme nezdedili po 
našich rodičoch, len sme si ju požičali od našich 
detí. 

Zdroje u autora
Natália Stohlová 
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z dielNe civilizovANéHo ČlovekA

Človek sa zamýšľa a naformulovať odpoveď 
ide len zaťažko. Čo je, usudzujem, kde-tu 
prirodzené. Je prirodzené ocitnúť sa brodiac sa 
životom v nie úplne jasnej situácii. V situácii, 
kedy v ceste k ozrejmeniu stojí akási slepá 
škvrna. V podobných nečasoch zvykneme siahať 
po osvedčenej metóde na jej zneškodnenie, 
po záchrannom kolese. Týmto kolesom často 
bývajú paralely s predošlými skúsenosťami, s 
minulosťou. Pripútajte sa, prosím, presúvame sa 
totiž o 2,5 milióna rokov nazad od súčasnosti. 
V Afrike sa začala štafeta istého procesu, dnes 
známeho pod názvom evolúcia. Vzťahuje sa aj na 
rod Homo. Sú to časy, kedy štýl hľadania nových 
známostí tohto rodu nebol príliš vzdialený od 
toho šimpanzieho. Základným trikom k prežitiu 
bol život v komunitách. Idúc ďalej po stopách 
vývoja človek múdrel, múdrel a znova múdrel. 
Dostával sa cez kognitívnu či poľnohospodársku 
revolúciu. Bežný život ešte naďalej stál na 
základoch komunity. Produkcia ľudstva zásadne 
neovplyvňovala chod prírody, Zeme. O to či 
poludnia bývali daždivé, týždne horúce a zimy 
mrazivé sa podieľali v zásadnej miere čisto 
prírodné vplyvy. Prekvapivo, klimatické zmeny 
bývali súčasťou aj tohto obdobia. 
Dnes sa vie, že Slnko je smotánkou medzi 
hviezdami. Aspoň vo vzťahu k planéte Zem. A 
že nás o žiaru neokráda dokazuje aj intenzitou 
vyžiarenej energie, ktorá je spolupáchateľom 
číslo jeden pri kormidlovaní globálnej teploty 
prírodnými vplyvmi. Takisto, každej z planét 
Slnečnej sústavy prischli isté orbitálne 
parametre. Výnimkou nie je ani tá naša. Tieto 
parametre vyjadrujú, mimo ostatné, aj vzťah 
polohy danej planéty k Slnku. V prípade Zeme 
tento vzťah opisujú hlavne obežná dráha a sklon 

Spočiatku bola hmota, z hmoty bola Zem, na Zemi vznikol život, časom človek a odrazu diera v ozóne. 
Dnes sa už o tému globálneho otepľovania obtrel snáď každý. Neznalosť o aktuálnosti tohto deja 
zaznamenávame na škále od jeden po Donald Trump. Už ktorékoľvek miesto na priečke zastúpiš, 
téma sa nás dotýka všetkých rovnako. Sme totiž viazaní istým kontraktom. A to všetci bez rozdielov. 
Kontrakt je o vzťahu dodávateľ – spotrebiteľ, no nie naopak. Ide o náš vzťah s prírodou. To je tá, čo 
je až patogénne štedrá a plní funkciu dodávateľa. My sme tí druhí. Počkať, no ako s tým celým súvisí 
otepľovanie, a k tomu globálne? Ide skutočne o strašiaka tak veľkorysých rozmerov?

zemskej osi. Ich obmeny si právom vyslúžili 
číslo dva pri vplyve na jej teplotu. K zmenám 
dochádza úplne prirodzene v istých intervaloch. 
Nevraví sa tu však o dňoch či mesiacoch. V 
prípade zmeny excentricity obežnej dráhy ide 
o niečo cez stotisíc rokov. Faktorom číslo tri 
z prírodných vplyvov je zmena oceánskeho 
prúdenia. Až 71 % Zeme tvorí práve voda. Tá 
po planéte koluje v prúdoch či studených, či 
teplých. O trende smerovania studeného a 
teplého prúdu je rozhodujúcou práve ich hustota 
v mieste vzájomného kontaktu. Štvorstupňová 
voda má hustotu najväčšiu, avšak na hustotu 
vody vplýva aj koncentrácia jej solí – salinita. Ak 
by teplota v okolí rovníka stúpala, zvýšila by sa 
aj koncentrácia vodných pár v ovzduší. Salinita, 
čím aj hustota, teplých morských prúdov by 
bola o to vyššia. A síce, v polárnych oblastiach 
stekaním ľadovcov k pobrežiu, by sa  salinita 
studených morských prúdov zase znižovala. 
Ak by sa stretol Labradorský a Golfský prúd za 
týchto podmienok, teplý by neklesal. Odtlačil 
by sa na inú dráhu. Dôsledkom by boli výrazné 
teplotné rozdiely. 
Príroda však do hospodárenia s globálnou 
teplotou zasahuje mnohými ďalšími vplyvmi. 
Jej vstupy do deja sú od seba odlišné, a pritom 
tak integrované. Jedným z ich najvýraznejších 
prienikov je však dĺžka pôsobenia, čas. Na 
to aby do ako-tak výraznej miery ovplyvnili 
globálnu teplotu, dva Zelené štvrtky nestačia 
(neplatí v prípade ak si planéta zmyslí zopakovať 
scenár sopečnej explózie Krakatoy). Dostatok 
času ponúka živým organizmom priestor 
na adaptáciu, vývoj, ich evolúciu. Tá stále 
pokračovala, pokračovala a prekročila zlomový 
bod. Tým bodom bola priemyselná revolúcia. 
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Zánik trónenia komunity. Došlo k výbuchu 
ľudskej produktivity. Narástol dopyt po ľahko 
prístupných formách energie. Ak rastie dopyt po 
energiách, rastie aj ich odber a ťažba. Ak rastie 
ich odber a ťažba, narastá mnoho vecí. Jednou z 
nich sú kombo spotreba plus emisie. Ak narastajú 
emisie, zvyšuje sa podiel antropogénnych 
vplyvov na teplotu planéty. 
Ľudské chúťky po viac než všetkom naberali 
na intenzite. Zmeny chodili ako na bežiacom 
páse. Mnohé rastlinné a živočíšne druhy sa 
prispôsobiť jednoducho nestihli. A že ich počet 
sa od priemyselnej revolúcie výrazne znížil. 
Vráťme sa však emisiám. Zlozvyk spájať ich 
za každú cenu so skleníkovým efektom a jeho 
plynmi ho vystavuje obvineniam z istej časti 
nevinne. Je totiž odvekou súčasťou prirodzených 
kolobehov na planéte. Zaručuje ustálenú teplotu 
pri zemskom povrchu. Tým robí  Zem vhodnou 
pre život, život ako ho dnes poznáme.
V 20. storočí svetové veľmoci začali rozoberať 
globálne otepľovanie ako reálnu hrozbu. Jeden 
z jeho najvýraznejších pôvodcov by nemal byť 
skleníkový efekt naslovovzatý, ale zosilnenie 
jeho vplyvu zvýšením koncentrácie skleníkových 
plynov, vravia vedci. Medzi najpriebojnejšie z 
nich sa berú metán, oxid dusný a oxid uhličitý. 
Na zvyšujúcom sa trende oxidu uhličitého v 
atmosfére sa pričinilo najmä USA so západnou 
a strednou Európou a Ruskom. V 70. rokoch sa 
začal stanovovať Celosvetový deň ekologického 

dlhu. Dátumom sa označuje deň, 
kedy ľudstvo vyčerpá prírodné zdroje, 
ktoré je biosféra schopná nahradiť za 
jeden rok. 
Dnes CO2 zodpovedá za globálne 
otepľovanie zo 70 %. Jedným 
z dôvodov jeho nadmernej 
koncentrácie je sčasti strata jeho 
prirodzených absorbérov. Absorpciou 
oxidu uhličitého sú známe tropické 
pralesy. Touto schopnosťou sa 
pasovali za stabilizátorov klímy. 
Avšak každoročne dochádza k 
značnému úbytku ich plôch. Metán 
je zodpovedný asi za 20 % celkového 
otepľovania. K zvyšovaniu jeho 
koncentrácie v ovzduší dochádza 
najmä vďaka ťažbe fosílnych palív, 

distribúcie ropy, zemného plynu, rozvojom 
chovu hovädzieho dobytka. V istej miere metán 
uniká z komunálnej kanalizácie a zo skládok 
odpadu. Netreba však opomenúť oxid dusný. Ten 
môže prenikať až do stratosféry, kde poškodzuje 
ozónovú vrstvu. 
Merania sú niečím medzi nie-je-to-tak-strašné a 
katastrofou. Paradoxne, práve ekosystém ľudstvu 
zabezpečuje nespočetné množstvo služieb. 
Služieb, z ktorých len hŕstka je nahraditeľná 
technológiami. 
Rok 2018. Prírodné činitele  vplývajú na teplotu 
planéty iba o čiastke dvoch percent. Rukopis 
ľudstva nadobúda stotina čo stotina výraznejšie 
kontúry. Celosvetový deň ekologického dlhu 
oslavujeme už začiatkom augusta. Ľudstvo pre 
naplnenie svojich potrieb vyžaduje 1,7 násobok 
planéty Zem. 
Je súčasnosť. Planétu B sme stále neobjavili. 
Tým škúlenie po iných variantoch nie je v 
úplnom súlade s realitou.  Budúcnosť leží aj 
v tvojich rukách a záleží na tom, čo odovzdá 
každá generácia generáciám nasledujúcim. 
Bolo by fajn, ak by to neskončilo pri zvýšenej 
koncentrácii metánu, oxidu uhličitého a tvojej 
rozostlanej posteli.
 

Zdroje u autora
https://www.napalete.sk/od-1-augusta-zijeme-

na-ekologicky-dlh/
Richard Pavlík
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NoviNkY zo svetA vČiel A vedY
Či už sa jedná o samostatne žijúce ,,solitérne“ včielky alebo populárnu včelu medonosnú, včely sú 
aktuálnou témou. Ba priam globálnou témou, ktorá dnes rezonuje doslova po celej planéte. Poďme 
sa trošku povŕtať vo faktoch i číslach, možno sa dozviete niečo nové. O včelách sa konala prednáška 
nášho svetového odborníka na včelí mor, pána docenta Juraja Toporčáka. Bolo to počas Týždňa 
slovenských knižníc (4. – 10. 3. 2019) v univerzitnej Knižnici a aj vďaka pracovníčkam knižnice ÚVIK  
a pánovi docentovi bola veľmi obohacujúcim spestrením programu.

Včelárstvo na Slovensku: Včelárstvo je remeslo 
vlastné nášmu národu približne tisíc rokov. Na 
území Slovenska sa datuje od čias slovanov, ktorí 
boli chýrnymi lesnými včelármi, tzv. brtníkmi. 
Ešte v 90. rokoch mala väčšina drevárskych 
závodov a družstiev aj vlastný včelín. Napríklad 
aj školské pracovisko v Rozhanovciach kedysi 
držalo okolo 70 včelstiev (v dnešnej dobe 20). V 
období 80. – 90. rokov sa na Slovensku evidovalo 
okolo 500 tisíc včelstiev, v Českej republike 
raz toľko. A dnes sú tieto počty bohužiaľ iba 
polovičné. Na Slovensku máme podľa štatistík 
17 tisíc právoplatne registrovaných včelárov a 
270 tisíc včelích rodín. 
Včely v školských laviciach: Včely a ich choroby 
boli ako samotný predmet výučby v krajinách 
východného bloku dobre obsiahnutou témou. 
Choroby včiel sa na Vysokej škole veterinárskej 
v Košiciach vyučovali od 60. rokov minulého 
storočia. Úle stáli na mieste terajšieho 
Morfologického pavilónu. Dnes sú včely horúcou 
témou a ich problémy sa v západnom ,,anglo-
sasskom“ svete presúvajú z rúk entomológov 

do rúk veterinárnych lekárov. 
Preto sa začína klásť čoraz 
väčší dôraz na ich vzdelávanie  
v tejto problematike.  V 
posledných rokoch vznikajú v 
USA a krajinách južnej Európy 
(Taliansko) rôzne konzorciá 
a asociácie veterinárnych 
lekárov venované včelám. 
Mimochodom, z týchto 
združení už viacero 
odborníkov uznalo, že 
vzdelávanie o včelách je na 
našej univerzite na svetovej 
úrovni.

Problémy opeľovačov v kultúrnej krajine: V 
krajinách V4 sa pestujú obrovské hektáre repky 
olejnej. Nie je repka ako repka. Kedysi táto 
plodina poskytovala dostatok nektáru aj peľu, 
dvoch základných včelích ,,jedál“ a surovín. 
Peľ repky má vynikajúce zloženie z hľadiska 
aminokyselín a predstavoval zásadný podiel 
na výžive lokálnych včelstiev. Lenže toto už je 
história a posledné dve desaťročia vysievame 
odrody neprodukujúce dostatok z oboch 
produktov. Zásadným faktorom je aj vlaha, 
presnejším výrazom posledných rokov – sucho. 
Kvôli nemu sa stáva, že tie druhy kvetov, na ktoré 
sú svojím prežitím viazané rôzne blanokrídlovce, 
nevykvitnú. Môžu za to príliš veľké obdobia 
medzi zrážkami a náhly prechod z jari do leta. 
Takto vznikajú ,,okná“ v potravinovej ponuke 
solitérnych včielok, čmeliakov a iného dôležitého 
hmyzu. Kvôli suchu, nedostatku potravy a miest 
na hniezdenie nám hmyz z otvorenej krajiny 
ubúda. Smutnú správu potvrdili viaceré vedecké 
tímy z celého sveta rôzne kvalitnými štúdiami. 
Trend je ale jasný a musíme popracovať na tom 
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aby sa zmenil. Môžeme sa tak doslova vyhnúť 
ekologickej katastrofe.
Problémy s novými druhmi: Na druhej strane 
stoja problémy prichádzajúce s novými parazitmi 
a škodcami. Mimo migrujúceho hmyzu z južných 
hraníc si do EÚ ročne zavlečieme 11,5 úplne 
nepôvodných a invazívnych druhov. Takéto 
množstvo je na prírodu príliš veľa pretože 
ekosystémy sa ročne dokážu zdravo vysporiadať 
iba s tromi až piatimi druhmi. A nové druhy 
môžu ohroziť aj včelu medonosnú! V 80. rokoch 
bol u nás veľkým strašiakom roztoč klieštik včelí 
(Varroa destructor). Varoázu sme relatívne 
účinne podchytili a stále sa vyvíjajú nové metódy 
jej terapie. Ale popri nej sa objavujú iné, opäť 
problémové druhy. Jedným z nich sú ázijské 
klieštiky (Tripilaelaps spp.), ktorých sa obávajú 
v Austrálii. Aj v Európe musíme byť v strehu, a 
síce, pred malým úľovým chrobáčikom (Aethina 
tumida). 
Nové druhy, nové sršne: Možno ste sa už 
dopočuli o ázijských sršňoch (Vespa vuletina 
nigrithorax), šíriacich sa cez mediteránne pásmo 
Európy smerom na východ. Nepoteším vás, 
tohto sršňa zaznamenali aj v Nemecku pred 
hranicami s Českou republikou. Voči nám ľuďom 
je agresívnejší než mierumilovné pôvodné 
sršne (Vespa crabro), ale nezamieňajme si ho 
s nebezpečným sršňom mandarínskym (Vespa 
mandarinia). Nový druh sršňa predstavuje veľký 
problém nielen pre včelu medonosnú ale aj 
všetok hmyz a malé bezstavovce. Sršnia rodina 
je veľmi žravá a denne uloví tisícky lietajúceho 
hmyzu. Európske druhy blanokrídlovcov nemajú 
vytvorené obranné stratégie proti ázijskému 
sršňovi. Musíme aplikovať všetky metódy, 
ktorými tento druh zastavíme. 
Včely a veda: Ok, koniec výstrahám a výzvam, 
buďme už trošku pozitívni. Pre včelu medonosnú 
sa vo vedeckej obci odvádza množstvo práce. 
Počas posledných rokov sa svetoví odborníci 
stretávajú na konferenciách po celom svete. 
Inžinieri, biochemici, toxikológovia, biofyzici, 
entomológovia a aj  veterinárni lekári - spája ich 
potreba pomôcť našim užitočným kamarátkam. 
Rovnako sa práce chytajú aj ekológovia, bežní 
ľudia a dokonca aj architekti. V mestách sa 
včelári na strechách, v parkoch sa vysádzajú 
záhony nektárodarných rastlín, umiestňujú sa tu 

hmyzie domčeky a úle pre čmeliaky. V Indonézií 
bol po rokoch znovuobjavený najväčší druh včely 
na svete (Megachile pluto) a aj u nás dochádza 
k návrtu čmeliakov a solitérnych včielok na 
obnovených lokalitách. Náš štát a celá EÚ 
pracuje s významnými opatreniami na udržanie 
vody v pôde a v krajine. Napríklad vďaka pánovi 
hydrológovi Michalovi Kravčíkovi (držiteľovi 
Goldmanovej ceny za rok 1999) dosahujeme 
úspešné výsledky pri desaťročia fungujúcich 
projektoch zadržiavania vody v krajine. A to 
skutočne pomáha včelám aj celej prírode. 
Včielky a UVLF: V prínosných výsledkoch 
nezaostáva ani UVLF v Košiciach. Pani doc.
Dagmar Mudroňová (Katedra mikrobiológie a 
imunológie) a pán doc. Juraj Toporčák (Klinika 
vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat) 
hľadali v črevách včiel imunite prospešné 
baktérie. Pri svojich pokusoch izolovali baktérie 
rodu Lactobacillus. Z 25 kmeňov sa nakoniec 
jediný kmeň svojimi vlastnosťami ukázal ako 
ideálny a neskôr sa stal súčasťou patentovaného 
probiotika. Probiotikum slúži ako prevencia 
ochorenia moru včelieho plodu. Neskôr aj táto 
práca prispela k vydaniu skutočne unikátnej 
knihy o imunitnom systéme včely medonosnej 
(The Immune System of Bees; Bzdil, Toporčák, 
Bíliková; UVLF 2016). So včelami a vplyvom 
pesticídov na ich larvy pracuje aj garant 
Včelárskeho klubu, doktor Rastislav Sabo z 
NRLP pre pesticídy na Katedre farmakológie 
a toxikológie. Včely sú populárne aj medzi 
študentami, ktorí môžu navštevovať spomenutý 
Včelársky klub a školskú včelnicu. Taktiež 
sa na našej škole každoročne rieši niekoľko 
diplomových prác venovaných včelám, a to na 
Katedre farmakológie a toxikológie a na Katedre 
mikrobiológie a imunológie. 
Ako môžeme vidieť, včely v dnešnej krajine čelia 
rôznym úskaliam a parazitom. Sú a budú stálym 
predmetom bádania, niektoré z nich sú dokonca 
bioindikátormi zdravého prostredia. Napríklad 
čmeliaky a solitérne včielky, ktoré každoročne 
hniezdia aj v areáli univerzity. Usilujme sa a 
ochraňujme ich, aby tomu tak bolo aj po ďalšie 
roky.   

Filip Repta
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poĽské prAktikY Či MÄso
Aj U Nás NA sloveNskU!!!

Poľsko je krajina, ktorú už z historického hľadiska vnímame dosť kontroverzne z pohľadu potravinových 
káuz a klesá tak aj jej dôveryhodnosť. Produkuje okolo 560 tisíc ton hovädzieho mäsa za rok, 85 % 
tvorí export do krajín EÚ. Európska komisia sa nevyjadrila ku kvalite príslušného mäsa, ale vydala 
vyhlásenie, v ktorom vyjadrila znepokojenie nad zaobchádzaním s chorými zvieratami, o ktorých 
tvrdila, že ich nemožno považovať za vhodné na ľudskú spotrebu. Európska komisia vykonala audit 
v inkriminovaných bitúnkoch a rovnako aj audit kontrolného systému vykonávaného príslušnými 
orgánmi Poľskej republiky. Zatiaľ však neexistuje žiadna oficiálna záverečná správa o výsledkoch 
auditu. Kauza však naštartovala výkon cielených kontrol v členských štátoch EÚ, u prevádzkovateľov, 
v stravovacích zariadeniach a v obchodnej sieti.

Keď bola v januári zverejnená prvá správa, že 
niektoré bitúnky v Poľsku (napr. bitúnok Jasienica 
Mazowiecka) zabíjali choré kravy a mäso z nich 
ďalej distribuovali na pulty obchodov, bolo 
okamžite sprísnené dodržiavanie nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 
o úradných kontrolách, kde sa stanovuje, že sa 
nemôže prevziať a ani ďalej spracovať mäso z 
chorých, liečených, nechodiacich a mŕtvych kráv. 
No bohužiaľ našli sa aj také bitúnky, kde boli 
takéto kravy privezené a zabité aj po januári tohto 
roka. Prijatie chorých kráv na bitúnky je pritom 
protiprávne. Zvieratá liečené antibiotikami sa 
nesmú dodávať na bitúnok s cieľom ich zabitia, 
ak nebola dodržaná stanovená ochranná lehota 
alebo boli liečené zakázanými liekmi. Je smutné, 
že na niektorých bitúnkoch nie je vykonávaný 
stály veterinárny dozor. Dôvod je jasný. Od 
začiatku príchodu zvierat cez ich omráčenie, 
vykrvenie a vykolenie je na bitúnkoch prítomný 
veterinárny lekár vykonávajúci dozor. Pracovná 
doba je však len od 7. hodiny ráno do 15. hodiny 
poobede. Zvyšných 16 hodín by musel štát 

preplatiť veterinárnemu lekárovi príplatkami 
a preto dozor slúži len ako tzv. pohotovosť 
na telefóne. Čo sa deje počas týchto 16 hodín 
nevieme.
Veterinárny lekár musí byť prítomný v chove, 
potvrdiť zdravotný stav zvieraťa, že je zviera 
zdravé, bez infekčných chorôb či anomálií a 
reziduí antibiotík. Tento postup očividne nebol 
dodržaný už na samotnej farme. V prípade, že sa 
jedná o zdravé zviera, to je vykúpené bitúnkom 
za približne 600 eur. No aj pri príchode zvieraťa 
na bitúnok tu musí byť prítomný veterinárny 
lekár, ktorý tiež overuje sprievodné doklady, 
identifikáciu zvieraťa, kontroluje informácie 
o potravinovom reťazci a vyšetrí zviera pred 
zabitím. Ak zistí príznaky infekčnej choroby, 
nesmie povoliť zabitie takéhoto zvieraťa na 
ľudskú spotrebu. Po zabití sa zviera opäť 
kontroluje a rozhodne sa o požívateľnosti mäsa. 
Zdravotná značka potvrdzuje jeho požívateľnosť. 
Na vyššie spomínanom bitúnku malo usmr-
covanie zvierat prebiehať v nočných hodinách 
bez prítomnosti veterinárneho lekára. Kto je ale 
v tomto prípade zodpovedný? Zodpovednosť 
nesie na pleciach tá krajina, v ktorej vznikol 
prvotne tento problém. V tomto prípade je to 
Poľsko, ktoré distribuovalo mäso z chorých kráv 
do približne 14 krajín. Kto to všetko kontroluje 
u nás? Zvieratá na farmách, všetky stupne 
výroby vrátane obchodu sú kontrolované 
Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, 
reštaurácie a zariadenia verejného stravovania 
sú kontrolované Úradom verejného zdra-
votníctva. 

ARDO
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Prof. MVDr. J. Bíreš, DrSc., ústredný riaditeľ 
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 
Slovenskej republiky tvrdí, že poľské mäso 
sa dostalo k trom slovenským subjektom, 
konkrétne do zariadení verejného stravovania 
a to dokonca do školského aj predškolského 
typu. Sami nevieme, či k nám na Slovensko 
došlo 300 kg inkriminovaného mäsa alebo to 
bolo viac. Nevedelo sa ani, či sa stihlo toto mäso 
skonzumovať pred zastavením alebo nie. Takéto 
mäso sa dostalo konkrétne aj do jednej dediny 
v Prešovskom okrese, kde nastala kuriózna 
situácia. Bol sprostredkovaný ilegálny obchod s 
poľským mäsom. Sprostredkovateľ nebol riadne 
prihlásený a používal meno, ktoré sa dá zmýliť 
s farmárom z jeho okolia, ktorý je legálny a s 
týmto obchodom nemal nič spoločné a tým mu 
spôsobil škodu minimálne na mene. 
Strana preberajúca nejaký produkt by si mala 
overiť dôveryhodnosť poskytovateľa služieb 
a tiež aj cenu, ktorá v tomto prípade je nižšia 
ako bežná a môže naznačovať nejaký problém. 
Čerstvé mäso je dosť senzitívne na farbu, 
vôňu, konzistenciu a toto by si mal každý 
jeden skontrolovať pred uzavretím obchodu a 
prevzatím. Keď sa jedná o potravinársky reťazec, 
za toto je zodpovedný ten, kto skazené mäso 
ponúkne konzumentovi. V prípade školských 
zariadení je za to zodpovedná samotná jedáleň 
školy a nápravu si musia vykonať oni sami 
alebo príslušná obec. Ak sa jedná o zistenie 
pochybenia na bitúnku, či pri kontrole počas 
prepravy, zodpovedný je ten, od koho putuje 
zviera a v danom stave prichádza na bitúnok.
Mohlo sa stať, že zlyhala slovenská kontrola 
potravín? S týmto pán prof. Bíreš nesúhlasí, 
pretože každá expedujúca krajina garantuje 
kvalitu a bezpečnosť mäsa zdravotnou značkou. 
Mäso, ktoré nespĺňa požadované požiadavky 
nesmie byť označené zdravotnou značkou a ani 
byť prepravované cez hranice. My na Slovensku 
robíme náhodné kontroly, pretože sa nedá 
kontrolovať všetko a pokiaľ krajina vykonávajúca 
export garantuje kvalitu a bezpečnosť mäsa 
zdravotnou značkou, malo by byť všetko v 
poriadku. Čo bohužiaľ nebolo. 
Pán profesor sa sám pohoršuje nad tým, že o 
tomto inkriminovanom poľskom bitúnku sme 
sa museli dozvedieť až z českých médií. Problém 

vidí v zlej komunikácii, čím u spotrebiteľov klesá 
dôvera voči kontrolám zodpovedných orgánov. 
Mrzí ho, že takéto potravinové podvody sa stále 
vykonávajú. Potravinový podvod je klasifikovaný 
ako podvod, kedy podnikateľ ponúka nekvalitné 
potraviny za účelom zvýšenia svojho biznisu.
Aké opatrenia sa vykonávajú? Zmenili sa nejako 
kontroly? Zaviedli sa celonárodné kontroly všade. 
Kontroly prebiehajú v spolupráci s políciou, 
kontroluje sa sprievodná dokumentácia, 
vozidlo, či je schválené a uspôsobené na 
prepravu, samotná potravina a berú sa vzorky 
na požadované vyšetrenie (reziduá antibiotík, 
mikrobiológiu, senzoriku, obsah hormónov, DNA 
profil, či to mäso je ozaj hovädzie a nie prípadne 
konské). 
Čo môžeme ako Slovensko v spolupráci s EÚ 
robiť napríklad s Poľskom, aby dodržiavalio 
pravidlá? Prebehla diskusia, kde sa k Slovensku 
pridalo Česko, Portugalsko, Rumunsko, 
Francúzsko a Európska komisia prisľúbila, že 
vyšle tím inšpektorov, ktorý vykoná v Poľsku 
audit v súvislosti s nedodržaním veterinárnych 
požiadaviek pri zabíjaní hovädzieho dobytka a 
systému úradných kontrol. 
Pán prof. Bíreš garantoval slovenským 
spotrebiteľom, že slovenské mäso si naďalej 
udržiava svoju kvalitu a bezpečnosť a je na čase 
veriť svojim, slovákom, a kupovať slovenské 
mäso.
Ďalšie informácie týkajúce sa tejto kauzy 
Vám prinesieme v ďalšom čísle v novom 
Akademickom roku.
Na záver by som sa chcela poďakovať za 
poskytnutie informácií doc. MVDr. I. Kožárovej, 
PhD.

Zdroje: www.reuters.com
www.agriland.ie

www.svps.sk
https://domaci.ihned.cz/c1-66489410-polske-

maso-bych-si-ted-nedal-neverim-mu-prodavaji-
levneji-nez-my-vyrobime-rika-sef-reznictvi

Hospodárske noviny 25.marec 2019

Scarlett Marešová
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štUdeNti sokoliArskeHo klUbU oslAvUjÚ
Ako sokoliari z Klubu sokoliarstva a rehabilitácie dravcov na Univerzite veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach oslavovali, že po dlhoročnom snažení Slovenského klubu sokoliarov  pri  
Slovenskej poľovníckej komore došlo ku očakávanému zápisu sokoliarstva na Národný zoznam 
nehmotného kultúrneho dedičstva SR.

Po dvanástich rokoch sa sokoliarstvo konečne 
dočkalo zápisu do Národného zoznamu 
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. O 
zápis na národný zoznam sa sokoliari Slovenska 
uchádzali celkovo päťkrát, a to v rokoch 2010, 
2011, 2012, 2017 a 2018. Poslednú žiadosť  podali 
v roku 2018, v ktorej museli dokázať existenciu 
prvku dedičstva sokoliarstva na našom území. 
Svedčia o tom napr. aj názvy obcí: Sokoľany, 
Jastrabie, ... , ktoré poukazujú na prítomnosť 
tejto nevšednej ľudskej aktivity už od dávnych 
dôb. Aj vďaka materiálom, ktoré predložila 
ministerka kultúry pani Ľubica Laššáková, 
bolo sokoliarstvo z jej podnetu zapísané dňa 
24. 1. 2019 na Národný zoznam nehmotného 
kultúrneho dedičstva SR. Vlastníkom tohto 
certifikátu je Slovenský klub sokoliarov pri 
Slovenskej poľovníckej komore.
Študenti našej univerzity (Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach), 
ktorí sú organizovaní v záujmovom klube 
sokoliarstva a rehabilitácie dravcov, mali pádny 
dôvod oslavovať, keďže sú nositeľmi vzdelávania 
sokoliarstva predávajúcimi svoje skúsenosti od 
starších generácií ku mladším. Prezentujú svoje 
aktivity  na  medzinárodných  sokoliarskych  
stretnutiach  a  v  okolitých  univerzitách  iba  
na  Univerzite vo Varšave (Warsaw University of 

Life Sciences - SGGW) majú študenti podobný 
krúžok sokoliarstva - Aves, ktorý úspešne spája 
ich profesionálne vzdelávanie s koníčkom.
Čo sa týka medzinárodných  aktivít  našich  
študentov,  prezidentom  sokoliarskeho  klubu, 
Danielom Clark, sme boli informovaní, že od 1. 
do 2. mája 2019 prebehla medzinárodnú návšte- 
vu z Nórska - Ellen Hagen WWG Vice - Chairperson 
a Gary Timbrell  z  IAF.  Témou  stretnutia  bolo 
vzdelávanie študentov veterinárskeho lekárstva 
v oblasti rehabilitácie dravcov, konflikty dravcov 
s ľuďmi i úloha veterinárnej medicíny.
Na medzinárodnej úrovni je náš klub je 
uznávaný ako líder vo vzdelávaní na tomto poli 
a práve zápis sokoliarstva na Národný zoznam 
nehmotného kultúrneho dedičstva SR dáva 
týmto aktivitám ešte väčšie uznanie a rešpekt v 
spoločnosti. Teraz nás čaká ešte jeden počin, a to 
pokúsiť sa o zápis na Svetový zoznam UNESCO. 
Prvé kroky k tomu už robíme. 
                   
„Sokoliarstvo je láska, a pokiaľ budú dravce lietať 
na modrej oblohe, sokoliarstvo bude žiť ďalej,
pretože láska  je večná.“

Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov
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seveNtH geNerAtioN
Seventh Generation je popredná značka výrobkov pre domácnosť na báze rastlín, priekopníkom v 
oblasti produktov šetrných k životnému prostrediu a odteraz sú výrobky tohto radu dostupné aj na 
Slovensku.

Vznikla v roku 1988 v USA, kde je dnes jednotkou 
na „eko trhu“. Základnou filozofiou tejto značky 
je snaha vyvíjať a vyrábať produkty, ktoré sú 
šetrnejšou alternatívou k bežnej chemickej 
drogérii. Zároveň je jedným z priekopníkov 
etického podnikania a dodržiavania zásad 
udržateľného rozvoja. Všetky produkty sú 
vyrábané výhradne v Európe, USA alebo Kanade, 
žiadne zložito kontrolovateľné ázijské továrne.  

Každý z produktov tohto radu je certifikovaný 
a označený logom Ecolabel. To je zárukou, 
že produkty spĺňajú vysoké environmentálne 
normy počas celého ich životného cyklu: od 
výroby cez distribúciu po likvidáciu. Certifikát 
Leaping Bunny zas garantuje, že produkty 
neboli testované na zvieratách. Vďaka týmto 
certifikátom majú zákazníci istotu, že výrobky 
spĺňajú prísne ekologické kritériá. 

Efektívne vďaka prírode
Látky rastlinného pôvodu sú rovnako efektívne, 
ako štandardne používané chemické zložky. 
Navyše, produkty vyrobené z obnoviteľných 
zložiek rastlín sú udržateľnejšou a ekologickejšou 
alternatívou. Odpad je pre našu planétu 

obrovskou záťažou. Na Slovensku sa napríklad 
recykluje iba necelých 30 % vyprodukovaného 
odpadu. Zvyšných 70 % odchádza do spaľovní, 
alebo sa rozkladá na skládkach. Značka Seventh 
Generation si dáva záležať na  použitých 
materiáloch, preto nielen obsah, ale aj samotná 
fľaša je tvorená zo 100 % recyklovateľného 
materiálu. 

Sila rastlín pre čistejšiu a zelenšiu budúcnosť
Výrobky sú založené predovšetkým (97 %) na 
rastlinných zložkách, ktoré sú obnoviteľné, 
biologicky rozložiteľné a rovnako účinné. 
Použité vône sú vyrobené zo skutočných 
100 % esenciálnych olejov a botanických 
extraktov, takže vôňa je autentická a prirodzená. 

Žiadne tajomstvá
Presné zloženie výrobkov je uvedené na každom 
obale. Nie sú pridávané žiadne syntetické 
vône, farbivá, či optické zosvetlovače. Keďže 
farbivá nemajú čistiacu funkciu, prípravky ich 
jednoducho neobsahujú.
• Seventh Generation prináša na trh celý rad 
 produktov do domácnosti – čistiace 
 prostriedky na riad, tablety do umývačky, 
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tAjNiČkA
Ahojte sme tu opäť s tajničkou a pozor tentokrát budú víťazi až TRAJA! Pripravené máme dva 
balíčky značky Seventh Generation od spoločnosti Unilever Slovensko a v Ekodrogérii Ana a Vy, 
na Ludmanskej 5 v Košiciach bude na tretieho výhercu čakať kilogram čapovanej drogérie podľa 
vlastného výberu. Good luck !!!

 pracie prostriedky
• Free & Clear pre citlivú pokožku – 
 hypoalergénne zloženie výrobkov je  
 dermatologicky testované a neparfumovaný  
 rad produktov Free & Clear je vhodný aj pre 
 citlivú pokožku
• Tablety do umývačky riadu  – tablety majú 
 porovnateľnú účinnosť* s bežnými tabletami 
 do umývačky a navyše sú z 85 % vyrobené 
 na rastlinnej a minerálnej báze. (* vs. Sunlight 
 All in 1)
• Dávame starému plastu nový život – 99 % 
 recyklované fľaše
• Produkty si môžete zakúpiť exkluzívne v DM 
 drogérii

Čo nám značka odkazuje?
Sľúbili sme, že pri každom našom rozhodnutí 
budeme brať ohľad na blaho spoločnosti 
(budúce generácie, prírodu a zvieratá) a 
dôkladne zvážime dopad, ktorý má naša firma 
na ďalších sedem generácií. Veríme, že každý 
jednotlivec by sa mal správať ohľaduplne k 
prírode, pretože zdravý život môžeme viesť iba 
na zdravej planéte. Snažíme sa, aby aj pre deti 
detí našich detí bola Zem krásnym miestom pre 
život. = získaný certifikát EU Ecolabel a Leaping 
Bunny.

Autori: Tím Seventh generation
a Scarlett Marešová

1. Žltý kontajner je určený pre?
2. Ako sa nazýva projekt čistenia oceánov? The ocean... (doplň)
3. Organizmus živiaci sa odumretými organizmami alebo organickými zvyškami
4. Ako sa nazýva strom, ktorá vyťahuje výživné látky z kamennej horniny?... (doplň) červená
5. Čierne zlato znečisťujúce prírodu vylievané do Mexického zálivu je...?
6. Aká farba je na kontajneroch, kde patrí sklo?
7. Zakladateľom ekológie je Ernst... (doplň)
8. Čo patrí do modrého kontajnera?
9. Konzervačné látky vo farmácii, kozmetike sa nazývajú...?

TAJNIČKA 
 

Ahojte sme tu opäť s tajničkou a pozor tento krát budú víťazi až TRAJA! Pripravené máme 
dva balíčky od firmy Seventh generation a v Ekodrogérii Ana a Vy na Ludmanskej 5 
v Košiciach bude na tretieho výhercu čakať kilo čapovanej drogérie podľa vlastného výberu. 
Good luck !!! 
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červená 
5. Čierne zlato znečisťujúce prírodu vylievané do Mexického zálivu je...? 
6. Aká farba je na kontajneroch, kde patrí sklo? 
7. Zakladateľom ekológie je Ernst ..... (doplň) 
8. Čo patrí do modrého kontajnera? 
9. Konzervačné látky vo farmácií, kozmetike sa nazývajú...? 
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Zámerom súťaže Veterinár roka je šanca preveriť 
a zmerať si sily v oblasti teoretickej aj praktickej 
prípravy medzi študentmi 4., 5. a 6. ročníka 
študijného programu Všeobecné veterinárske 
lekárstvo. Programová skladba a obsahová 
orientácia súťaže sú zamerané na overenie 
úrovne v oblasti teoretickej prípravy, praktických 
skúseností, moderných medicínskych trendov a 
kritického rozmýšľania.
Súťaž  sme rozdelili do 3 častí. V prvej sme si 
preverili teoretické  vedomosti  50 otázkovým 
testom, (ak si chcete otestovať svoje vedomosti 
neváhajte navštíviť facebookový profil IVSA 
Slovakia).  Po spočítaní bodov sme vyhlásili 
prvých 5  súťažiacich.  Pri praktickej časti sa naši 
súťažiaci popasovali s prípadom 8 mesačného 
Nicca, ktorý im na videu  ukázal čo ho trápi.  
Mladý rotweiller s potácavou chôdzou sa 
trápil neurologickým ochorením – narkolepsia.  
Nádejní veterinári roka sledovali videá Nicca a 
zisťovali ďalšie úlomky anamnézy od majiteľa až 
sa dopracovali k diagnóze. 
Pri ďalšej časti mali naši súťažiaci nezvyčajného 
chirurgického pacienta - banán, na ktorom mali 
preukázať svoje zručnosti pri práci, a to v podobe 
chirurgickej sutúry.  Tento sladký pacient pomohol 
našim účastníkom dostať sa ku ďalšej praktickej 
úlohe.  Súťažiaci mali k dispozícii RTG snímky. Ich 

veteriNár rokA 2019
Už po druhýkrát sa apríl stáva mesiacom,  kedy IVSA Slovakia hľadá medzi študentami našej 
univerzity Veterinára roka. Tento rok sme sa stretli 9. apríla spoločne s 20 uchádzačmi o tento titul v 
priestoroch jedálne študentského domova.
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úlohou bolo vyhodnotiť röntgenogram a vysloviť 
diagnózu.  Študenti získali  prehľad o svojich 
vedomostiach zo všetkých ročníkov, sebareflexiu 
a možnosť zistiť svoje nedostatky. Hlavnou 
myšlienkou je motivovať študentov k lepším 
vzdelávacím výsledkom, ku kritickému zmýšľaniu 
a k rozvíjaniu schopnosti logického rozmýšľania.

Po 2 hodinovej práci úspešných  súťažiacich sa 
nám podarilo nájsť Veterinára, no presnejšie 
Veterinárku roka 2019, ktorou sa stala Júlia 
Švagereková študenka 6. ročníka.  Júlia vyhrala 
vložné na Jarný kongres KVL SR, granule od 
generálneho sponzora IVSA Slovaka - Royal 
Canine, darčekové predmety od spoločnosti Hills 
a našej Alma mater. Poukážku na Laser game od 
X3M Game  a poukážku na 20 káv od spoločnosti 
Coffee brothers. Na druhom mieste sa umiestnila 
Kristína Máliková študentka 6. ročníka a na 
treťom Michaela Halánová  študentka 5. ročníka.  
Ocenili sme prvé tri miesta, no všetci zúčastnení 
odišli s malou pozornosťou od našich sponzorov.  
Ďakujeme všetkým súťažiacim a našim štedrým 
sponzorom. Už teraz sa  tešíme  na  Veterinára 
roka 2020! 

Andrea Lopatovská 
Foto: www.arcana.sk

ARDO






