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Klimatická kríza je tu, dnes už nie je len 

imaginárnym pojmom, o ktorom hovoria 

vedci, vedkyne a niekoľko klimatických 

aktivistov a aktivistiek. Je každodennou 

realitou stá miliónov ľudí vrátane 

obyvateľov a obyvateliek Slovenska.  

Napriek tomu, že dnes ešte žijeme v menej 

ohrozenej časti sveta, prejavy klimatickej 

zmeny začíname každý deň pociťovať aj my 

na Slovensku.  

Rozsiahle jarné suchá striedané prívalovými 

dažďami a povodňami, ktoré ničia majetok 

ľudí aj infraštruktúru, sú len jedným z 

hmatateľných prejavov klimatickej zmeny.  

Klimatická zmena bude mať na globálnej 

úrovni zásadné ekologické, spoločenské, 

ekonomické a politické dôsledky, ktoré sa 

dramatickým spôsobom dotknú aj 

Slovenska. 

 Ak chceme, aby boli čo najmenšie, 

musíme v najbližších dvoch desaťročiach 

zásadne znížiť emisie skleníkových plynov.  

Slovensko sa podpisom Parížskej dohody a 

svojím postavením v rámci Európskej únie 

zaviazalo k zásadnému zníženiu uhlíkových 

emisií a dosiahnutiu uhlíkovej neutrality v 

roku 2050.  

Tri zo štyroch vládnych strán – OĽaNO, 

Sme rodina a Za ľudí – navyše pred voľbami 

sľúbili cieľ dosiahnuť 65% zníženie emisií 

do roku 2030 a uhlíkovú neutralitu už v 

roku 2040. 

Napriek tomu však na Slovensku 

konkrétne kroky chýbajú.  

Neexistuje ucelená legislatíva, ktorá by 

riešila problém klimatickej zmeny. 

Neexistuje stratégia a plán, akým chce 

Slovenská republika uhlíkovú neutralitu 

dosiahnuť a navyše predstavitelia slovenskej 

vlády naznačujú, že Slovensko nepodporí 

sprísnený cieľ zníženia uhlíkových emisií, 

ktorý navrhla Európska komisia a 

Európsky parlament. 

Slovenská vláda však musí uznať klimatickú 

krízu ako jednu zo svojich hlavných priorít.  

 

Zdroj: www.klimatapotrebuje.sk 
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https://www.peticie.com/za_klimu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝSKUMNÝ ÚSTAV  

VYSOKOHORSKEJ BIOLÓGIE 
 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie je 

vedecká ustanovizeň Žilinskej univerzity. 

Jeho hlavným poslaním je výskum na 

všetkých úrovniach biologickej organizácie, 

od molekúl až po alpínske ekosystémy. Bol 

založený v roku 2000 ako centrum pre 

rozvoj alpínskeho biologického výskumu v 

Západných Karpatoch. Ďalšou dôležitou 

úlohou ústavu je napomáhať porozumeniu 

a ochrane vysokohorských ekosystémov. 

https://www.portalvs.sk/  

V  dňoch 28-29.9.2020 sme mohli bližšie 

nahliadnuť do vedeckého pracoviska a 

oboznámiť sa s aktuálnymi výskumami v 

lokalite Tatranská Javorina.  

Ako také vzdelávacie pracovisko vyzerá, 

aké prístroje sú potrebné na indikáciu? To 

všetko sme mali možnosť pozorovať 

priamo v teréne. Na pracovisku sme si 

odskúšali aj niektoré prístroje- ako fungujú, 

taktiež sme sa oboznámili s postupom 

tvorby trvalých preparátov.  

Na pracovisku boli aj študenti, jeden z nich 

nám práve znázornil tvorbu takýchto 

preparátov/ viac obrázky/.  

 

 

 

https://www.portalvs.sk/


 

Taktiež sme si doskúšali meranie teploty 

lesa za pomoci špeciálneho prístroja.  

V rámci Štipendíjneho programu sa 

študenti druhého a tretieho ročníka IHMB, 

nórski študenti z Hogskolen i Sorost Norge 

a vybraní akademickí pracovníci spolu 

zúčastnili letných škôl alpínskej ekológie v 

Lichtenštajnsku a na Islande. Krátke video, 

ktoré má škola zverejnené aj na FB 

stránkach- zachytáva atmosféru škôl natočil 

a zostrihal náš zamestnanec Michal 

Némethy. Dostupné na: 

https://vimeo.com/200671879?utm_sourc

e=email&utm_medium=vimeo-

cliptranscode-

201504&utm_campaign=28749&fbclid=Iw

AR0MWmoClzTUIFCHW48DvKvsx1G

E3FPELgyNzGfxjf6EQpDM7SkXShp1rI

o  

Náplňou dvojdňového odborného 

programu pre pedagógov boli prednášky, 

workshopy, odoberanie vzoriek prírodnín v 

teréne, ich spracovanie v laboratóriách, 

oboznámenie sa s metódami skúmania 

znečisťovania ekosystému, odborné 

diskusie.  

Projekt bude pokračovať realizáciou 

workshopov pre žiakov. Jeho cieľom je 

vytvoriť nové vzory správania sa vo vzťahu k 

životnému prostrediu, poskytnúť možnosti 

získavania vedomostí potrebných pre jeho 

ochranu a podpora starostlivosti o 

ochranárske vedomie.  

Projekt je spolufinancovaný Európskou 

úniou v rámci Operačného programu 

Kvalita životného prostredia. 

Tešíme sa na budúce workshopy zo strany 

Žilinskej univerzity na našej škole . 

 

 

 

 

https://vimeo.com/200671879?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=28749&fbclid=IwAR0MWmoClzTUIFCHW48DvKvsx1GE3FPELgyNzGfxjf6EQpDM7SkXShp1rIo
https://vimeo.com/200671879?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=28749&fbclid=IwAR0MWmoClzTUIFCHW48DvKvsx1GE3FPELgyNzGfxjf6EQpDM7SkXShp1rIo
https://vimeo.com/200671879?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=28749&fbclid=IwAR0MWmoClzTUIFCHW48DvKvsx1GE3FPELgyNzGfxjf6EQpDM7SkXShp1rIo
https://vimeo.com/200671879?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=28749&fbclid=IwAR0MWmoClzTUIFCHW48DvKvsx1GE3FPELgyNzGfxjf6EQpDM7SkXShp1rIo
https://vimeo.com/200671879?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=28749&fbclid=IwAR0MWmoClzTUIFCHW48DvKvsx1GE3FPELgyNzGfxjf6EQpDM7SkXShp1rIo
https://vimeo.com/200671879?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=28749&fbclid=IwAR0MWmoClzTUIFCHW48DvKvsx1GE3FPELgyNzGfxjf6EQpDM7SkXShp1rIo
https://vimeo.com/200671879?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=28749&fbclid=IwAR0MWmoClzTUIFCHW48DvKvsx1GE3FPELgyNzGfxjf6EQpDM7SkXShp1rIo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIEDIŠ TRIEDIM TRIEDIME 

 

Ak pominieme fakt, že separácia je podľa 

zákona o odpadoch povinná pre všetkých 

pôvodcov odpadov, t.j. každého z nás, 

nájde sa aj množstvo iných dôvodov, prečo 

by sme mali separovať odpad.  

Hneď na začiatku si je potrebné povedať, 

že separácia nie je všeliek a ani nevyrieši 

v globále problém s odpadmi, môže však 

pomôcť zmierniť dopad ľudskej aktivity na 

životné prostredie. 

 

PRETOŽE: 

 

• Je to jednoduché a nenáročné 

Princípom je rozdelenie odpadu na základe 

materiálu, t.j. rozoznať plastovú fľašu od 

sklenenej a podobne a to dokáže aj malé 

dieťa.  

 

• Chránime tým životné prostredie 

Zmyslom separácie odpadu je získanie 

materiálu vhodného na recykláciu tzv. 

druhotnej suroviny, ktorá nahrádza 

v procese výroby čiastočne alebo úplne 

primárne suroviny získané priamo z prírody. 

Využívanie druhotných surovín šetrí 

primárne zdroje, znižuje zaťaženie krajiny 

ťažbou, šetrí energiu, obmedzuje tvorbu 

skleníkových plynov a má množstvo ďalších 

pozitívnych vplyvov na životné prostredie. 

 

 

• Šetríme naše peniaze Vyseparované 

zložky znižujú množstvo odpadu ukladaného 

na skládky a tým znižujú finančné náklady na 

zneškodnenie odpadu, čo následne 

umožňuje napríklad zníženie výšky dane za 

odvoz odpadu.  

 

Zdroj: https://www.ekoton.sk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Váhate nad farebnými košmi na 

chodbách? Nechce sa vám čítať, ktoré 

produkty tam patria? Novinkou je práve 

informačný materiál, ktorý si môžu žiaci 

stiahnuť priamo do mobilného 

telefónu.... A tak ho mať stále dostupný. 

Zaberie to pár sekúnd. Musíš mať 

aplikáciu na čítanie QR kódov.  

 

 

 

1. načítaj si QR kód do mobilu 

2. stiahni si priamo mini návod, ktorý 

budeš mať vo svojom mobile vždy po 

ruke a zistíš kam patrí plast papier, 

sklo, obaly od cukríkov....  

3. správne separuj

 



https://cloud8q.edupage.org/cloud?z%3A358qWCbx5a4h24j8c%2FznE5fxaRy8F0zG9dOC

2zGDpba6cBy92Ehd6%2BIotfDbv%2BJw 

 



RECYKLO NÁS BAVÍ 

 

Netradičné pexeso, ktoré súvisí s  

príspevkom o triedení /plagát s QR 

kódom/.  Ako sa hrať a zároveň aj učiť a 

naučiť malé deti recyklovať? Úlohou je 

nájsť trojicu kariet , ktoré spolu súvisia. Hra 

je určená pre žiakov 1 stupňa ale 

samozrejme aj pre 2. stupeň. Hrou je 

možné si overiť základy v recyklovaní/ ale 

naučiť sa aj správne recyklovať.  

 

Aktivita nadväzuje na predchádzajúcu 

aktivitu- poster, ktorý si žiaci môžu stiahnuť 

do mobilu pomocou QR kódu.  

Ten má žiakom uľahčiť triedenie - 

jednoducho prídu ku košom, načítajú QR 

kód a poster majú priamo kedykoľvek vždy 

dostupný aj elektronicky v mobile.  

Môžu z neho vyčítať, aké farebné koše sa v 

škole nachádzajú a čo do nich patrí. Keď sa 

naučia a zapamätajú, čo kam patrí môžu 

využiť ďalšiu aktivitu a to je PEXESO- 

rýchla a netradičná hra.  

Hra obsahuje: 18 kartičiek. Hľadaj 3 

symboly- farba koša- názov- predmet. 

 

Pr. sklo-poháre-zelený kôš  Pr. kovy- cola- 

červený kôš 

Cieľ  

• žiaci  sa oboznámia so základmi 

recyklovania na škole 

• dokážu správne vybrať a určiť spojitosti 

súvisiace s recyklovaním 

• dokážu vysvetliť/ určiť / vyvodiť / 

navrhnúť význam a nutnosť správneho 

recyklovania  

 

Cieľová  skupina 

1-4. ročník/ 5-9.ročník 

Minutáž 

10 min / 15 min 

 

Priebeh 

1. nachystaj si pexeso/ zamiešaj všetky 

kartičky 

2. nezabudni si vybrať hráča 

3. kartičky rozmiestni tak, aby boli pekne 

poukladané pri sebe 

4. prvý otáča kartičky ten, ktorý karty miešal 

5. otáčaj vždy po 3 karty 

6. ak nájdeš naraz všetky 3 symboly, ktoré 

spolu súvisia karty sú tvoje! 

7. v otáčaní kariet sa striedajte so 

spoluhráčom! 

8. vyhráva ten kto má najviac kartičiek/  

trojíc, ktoré spolu súvisia 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

NA SLOVÍČKO S MAREKOM 

AKO SPOZNAŤ SVET 

S DOBROVOĽNÍCTVOM SENICA 

 

Na úvod nám stačí predstavenie sa. My sa 

poznáme (:. Ale čitateľom sa skús nejako 

ľudsky opísať. 

Ahojte všetci. Volám sa Marek Štítny a 

píšem vám zo Záhoria, konkrétne z mesta 

Senica. Medzi moje záľuby patrí bike, 

turistika, beh, organizovanie podujatí, 

pozeranie filmov a seriálov, ale aj 

dobrovoľníctvo. A hlavne o ňom sa dočítate 

v tomto článku.  

 

V akej sfére pracuješ? 

Tak najprv nejaké základné nudné info. 

Pracujem na mestskom úrade v Senici 

konkrétne som manažér Informačného 

centra Europe Direct Senica. Je to centrum 

o Európskej únii. Našou úlohou je priblížiť 

EÚ bližšie k občanom v regióne. A to cez 

podujatia, workshopy či semináre na 

školách.  

Okrem toho sa podieľam na príprave 

väčšiny podujatí organizovaných mestom. 

Minimálne pripravujem všetky grafiky 

(plagáty, diplomy, pozvánky,...). 

A viete, čo je najdôležitejším článkom 

každého úspešného podujatia??? Áno, 

myslíte si to správne. Sú to dobrovoľníci. 

Bez nich by sa žiadne podujatie nemohlo 

konať. Sú veľmi dôležití. 

 

Napísal si nám kde pracuješ. Ako si sa 

dostal k dobrovoľníctvu? 

V roku 2010 som počas vysokej školy 

musel absolvovať prax na mestskom úrade. 

Pridelili ma práve do toho Europe Direct. 

Polroka vždy v piatok som tam chodil na 

prax. Rok po skončení praxe mi zavolala 

manažérka centra, že budú organizovať 

nové veľké podujatie Senický týždeň 

dobrovoľníctva. Či na ňom nechcem 

pomáhať ako dobrovoľník. Nezaváhal som 

ani sekundu a súhlasil som. Doteraz 

neľutujem. V podstate vďaka tomu som tam 



neskôr začal aj pracovať. A otvorilo mi to 

nevídané možnosti.  

Ale vráťme sa k tomu Senickému týždňu 

dobrovoľníctva. Tento rok sme mali už 10. 

ročník. Koná sa vždy v tretí septembrový 

týždeň. Každý deň v tomto týždni je nejaké 

iná aktivita. Raz sa hráme s deťmi, raz 

spievame a trávime čas s dôchodcami z 

domovov dôchodcov, či zbierame 

odpadky, alebo venčíme psíkov z útulku. 

Do tohto týždňa sa nám zapája asi 60 

DOBROVOĽNÍKOV hlavne zo stredných 

škôl. Každý dostane tričko. Ja jediný som 

absolvoval všetky ročníky, tak mám z 

každého inej farby tričko. Oranžová, 

fialové, modré, zelené, hnedé, červené, 

biele...Celkovo sa nám za tie roky 

prestriedalo asi 700 dobrovoľníkov.  

 

Máte len toto jedno podujatie pre 

dobrovoľníkov? 

Každoročne som sa zúčastňoval tohto 

týždňa dobrovoľníctva ako dobrovoľník. 

Neskôr som pomáhal už aj s jeho 

organizovaním. Popri tom som vypomáhal 

aj na iných podujatiach v meste. Všimol si 

to aj primátor a po odchode jedného 

zamestnanca v tom Europe Direct mi 

ponúkol, či tam nechcem robiť. Takže ako 

som písal vyššie, vďaka tomu, že som bol 

dobrovoľník som dostal prácu. A je to 

super kreatívna práca.  

Pracujem tam od roku 2013, čiže už ôsmi 

rok. A v roku 2017 som si povedal, že 

prečo máme venovať dobrovoľníkom len 

jeden týždeň. Že pome pre nich spraviť 

niečo naviac. Spravme pre nich viacej 

podujatí. Nejaké neformálne workshopy, 

možnosti, kde môžu pomôcť, stretnúť sa, 

spoznať nových kamošov. A preto som 

založil občianske združenie Senica 2.0. 

Dlho sme rozmýšľali nad názvom. To 2.0 

symbolizuje nejaký nový upgrade mesta. Že 

ho chceme zmeniť k lepšiemu. Dať mu 

novú lepšiu verziu. A to sa nám darí. 

 

Ste občianske združenie, /čo to znamená  

pre čitateľov/. 

Poviem to jednoducho. Chceme nejaké 

peniaze na fungovanie. A tieto peniaze nám 

môže dať nejaká firma alebo ich môžeme 

dostať cez projekty, fondy, od mesta a to 

môžeme iba keď budeme registrovaní a  



budeme mať identifikačné číslo IČO.  

To máme a sme teraz ako taká malá 

firmička. Spolu pracujeme na tom, aby sme 

mali peniaze, dohadujeme sa ako ich 

využijeme a tak podobne.  

 

Čo je vaším cieľom, úlohou? 

Cieľ je jednoduchý. Robiť dobro. 

Pomáhať. Od toho je odvodené aj slovo 

dobrovoľníci. Že chceme robiť dobro vo 

voľnom čase.  

Našou úlohou ako organizácie Senica 2.0 je 

nielen zabezpečiť dobrovoľníkov na 

podujatia, ale aj vytvoriť nejaké podujatia 

práve pre tých našich dobrovoľníkov.  

Ale teda nielen našich, ale aj iných, ktorí v 

meste pomáhajú. Snažíme sa im ponúknuť 

možnosti rozvoja svojej osobnosti. 

Workshopy ako pracovať profesionálne so 

sociálnymi sieťami, ako napísať dobrý 

článok, či ako správne zorganizovať 

podujatie. Dávame im proste možnosti. 

 

Koľko vás je? 

Tak je nás okolo 140. Ale aktívnych 

dobrovoľníkov je asi 40-50. 

 

 

 

 

 

Ako to celé funguje?  

Máme vytvorený hlavný organizačný tím 

dobrovoľníkov. Je ich asi 12. Dostanem 

prosbu, že mesto potrebuje na nejaké 

podujatie 20 dobrovoľníkov. Tak ja 

napíšem týmto 12 hlavným a tí to napíšu 

svojim dobrovoľníkom, ktorých dostali 

pridelených, že ich budú informovať. Je to  

v podstate taká pyramída. Ja som na 

vrchole, podo mnou je tých 12 hlavných a 

pod nimi všetkých tých 140 dobrovoľníkov. 

Takto sa táto ponuka dostane po každého 

jedného dobrovoľníka osobne. Nie cez 

nejaký spoločný chat, kde si to ani nemusí 

všimnúť. Tí 12 mi potom odpíšu, kto 

všetko ide. Avšak niekedy ak je to veľmi 

urgentné píšem všetkým 140 ja osobne. 

Len potom mi tá komunikácia zaberie 

veľmi času. Odpovedaním každému 

jednému. 

 

 



Aké aktivity pravidelne uskutočňujete? 

Ako som písal vyššie, tak sa ako 

dobrovoľníci zúčastňujeme na väčšine 

podujatí v meste. Ale už sme boli 

vypomáhať aj v obciach na okolí. 

Vzdelávame sa aj na neformálnych 

workshopoch. Ale to nie je všetko. 

Organizujeme aj kopec vlastných podujatí. 

Vo februári šírime osvetu o Svetovom dni 

Downovho syndrómu.  

V tento deň máme každý iné ponožky ako 

solidaritu s týmito ľuďmi. Ale aby ste si 

nemysleli, že to robíme len takto online.  

Vždy v júni pripravíme pre “deti” aj s týmto 

syndrómom z denného stacionára 

Svetluška športový deň.  

A čo ešte také nezvyčajné robíme. 

Objímame ľudí v rámci projektu Hug Day - 

Deň objatia. Spravíme si transparenty, že 

“Objatie zadarmo” alebo “Objím nás” a 

vyrazíme do ulíc. Neverili by ste koľko 

dobrej a pozitívnej energie rozdáme. Ale aj 

prijmeme. A tých úsmevov a vtipných 

momentov. Avšak musím povedať, že aj sĺz. 

To keď prídeme do domova dôchodcov a 

objímeme tam klientov. Sú veľmi radi, že 

tam raz za čas za nimi niekto príde. A ešte 

takýto cudzí, mladí ľudia a darujú im objatie 

a pár prehodených slov. Vždy sú nesmierne 

vďační a tieto stretnutie sa plné emócií.  

 

Najväčší úspech, projekty? 

Naše najväčšie podujatie je amatérsky 

adrenalínový pretek Hecni sa. Koná sa 

koncom júna. Je pripravená 5 km trať s 20 

prekážkami. Prekážky sú spravené tak, aby 

ich zvládol každý. Máme pretekárov, ktorí 

majú aj 70 rokov. Toto je naša srdcovka. 

Podujatie, ktoré sme chceli robiť len pre 4-

členné tímy, pre mladých, aby sa mali kde 

spolu zabaviť, zašportovať. Prvý ročník bol 

komorný, keďže dva týždne vkuse pršalo. 

Ale od druhého ročníka ideme stále hore a 

hore. Už tretí ročník sme pre veľký záujem 

museli spraviť aj pre jednotlivcov. 

Zúčastnilo sa ho 88 jednotlivcov a 23 

štvorčlenných tímov. Čiže nejakých 200 

pretekárov. A na tomto podujatí 

potrebujeme asi 60 dobrovoľníkov. Takže 

si viete predstaviť aké veľké je to podujatie. 

 

 

Kto všetko za týmto projektovaním stojí? 

Máme vytvorený tím 12 ľudí špeciálne pre 

toto podujatie. Stretávame sa už v januári a 

plánujeme, čo všetko a kedy sa má robiť. 



Pripravujeme mediálnu kampaň, aby sa o 

tomto preteku vedelo. Zháňame 

sponzorov, lebo bez ich podpory by nebol 

pretek na tak vysokej úrovni. Posledný 

mesiac je brutál náročný. Staviame 

prekážky. Kosíme skoro celú 5 km trať. 

Zháňame dobrovoľníkov, zdravotníkov, 

fotografov a tak. Je to veľmi náročné, keď si 

predstavíte, že to robia mladí do 20 rokov. 

Stredoškoláci, ktorí to robia popri škole, 

popri brigádach. Makáme na tom všetci 

rovnako tvrdo. A sme na toto podujatie aj 

patrične hrdí. A ohlasy sú neskutočné. Keď 

sa pretekári po preteku dozvedia, že toto 

celé pripravili mladí dobrovoľníci v 

podstate bez dospelých, tak neveria a 

chvália. A to vždy poteší. POCHVALA je 

hlavnou odmenou dobrovoľníka.  

 

Robili ste Hecni sa aj tento rok? Či ste ho 

kvôli korone zrušili ako sa zrušila väčšina 

podujatí na Slovensku? 

Chceli sme ho zrušiť. Musím sa priznať. 

Lebo bez peňazí sa takto veľké podujatie 

nedá spraviť. Nedostali sme žiadnu dotáciu, 

žiadne sponzorské.  

Ale zabojovali sme. Dohodli sme sa, že 

nám na tomto podujatí až veľmi záleží, na 

to aby sme ho zrušili. Tak sme hľadali 

alternatívu. A našli sme ju. Namiesto 

jedného veľkého dňa sme trať schovali v 

lese a nechali ju tam mesiac. Síce s menším 

počtom prekážok, ale to nevadilo. Hlavne 

že sme zachovali tradíciu a podujatie 

uskutočnili. 

 Ja som objednal 100 medailí. Že minulý 

rok bolo 200, tak teraz 100 musí stačiť. Ani 

neviete ako veľmi som sa zmýlil. Záujem 

bol neskutočný. Mali sme cez 300 

pretekárov. Podpora a pozitívne ohlasy z 

ich strany boli neskutočné. Že ako takáto 

malá organizácia a zapálení mladí v nej, 

dokázala spraviť v týchto ťažkých 

podmienkach také super podujatie. 

 

 

Uskutočnili ste/ uskutočňujete aj nejaké 

EKO aktivity? 

Počas prvej vlny pandémie s COVID-19 

sme nemohli organizovať žiadne podujatia. 

Tak sme sa rozhodli, že sa raz týždenne 

stretneme a budeme zberať odpadky po 

meste. Vytipovali sme si miesta, ktoré 

bývajú najviac znečistené.  

Za 8 týždňov sme vyzberali 110 veľkých 

120 l mechov.  



A chceme pokračovať aj teraz na jeseň. 

Odpadkov je v prírode veľmi veľa. Stále je 

čo robiť. 

 

 

 

Ako vnímaš súčasnú dobrovoľnícku 

činnosť na Slovensku? 

Pozitívne. Je veľké množstvo príležitostí pre 

mladých. Kto chce, si aktivitu nájde. 

Poznám veľmi veľa organizácií pre mladých 

a viem, že toho robia veľa. A to som ešte 

nespomínal Erasmus+. Vďaka tomuto 

programu EÚ môžete vyraziť na pár 

týždňov či dokonca až na rok do nejakej 

krajiny EÚ. Trebárs teraz je jedna naša 

dobrovoľníčka na polroka v Lotyšsku. 

Mám 33 rokov takže viem porovnať aké 

možnosti som mal (teda skôr nemal) ja keď 

som bol mladý a vy teraz. Môžete sa 

prihlásiť do nejakej takej organizácie ako 

sme my. Alebo len začať chodiť pomáhať 

na podujatia v meste. Zbierať odpadky vo 

svojom okolí. Prihlásiť sa na nejaký 

neformálny workshop či seminár. Ale 

všetko toto sa dá len keď budete chcieť. 

Keď budete odvážni a pôjdete si za svojim. 

Musíte skúšať. Prihlásiť sa niekde. Niečo 

začať robiť. 

 

Prečo by som sa mal/a stať 

dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou? 

Prečo??? Asi na to je veľmi jednoduchá a 

zároveň zložitá odpoveď. Zložitá v tom, že 

každého motivuje niečo iné. A jednoduchá 

odpoveď je pre tie pocity. Ten dobrý 

hrejivý pocit, keď sa vám podarí vyčarovať 

úsmev na tvárach detí. Alebo aj úsmev či 

slzy šťastia u  seniorov v domovoch 

dôchodcov. Tie ich príbehy a tieto ich 

pocity, že si na nich niekto zmyslel, vám 

trošku zmenia pohľad na svet. Pocit keď 

vyzbierate 10 veľkých mechov odpadkov a 

vidíte ako čisto po vás zostane. Nájdete si 

nových kamošov, úplne inú partiu ľudí, 

ktorá vás posunie dopredu. Lebo máte 

spoločný cieľ. A to robiť dobro. Spolu sa 

pri tom smejete, zabávate, namáhate či 

potíte. Ale nikdy to nerobíte sami. Sme v 

tom spolu a robíme dobro. 

 

Koľko času potrebujem, ak sa chcem stať 

dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou? 

Koľko máte. Dobrovoľníctvo by nemalo ísť 

na úkor školy. Tá je dôležitá. Ale vždy sa dá 

nájsť čas ísť pomôcť. V tomto musí byť 



dobrovoľník dobrý. Vedieť plánovať.  Preto 

ja hovorím mojim dobrovoľníkom, že nech 

prídu pomôcť, len keď majú čas a chuť.  

 

 

Môžem sa niekde na dobrovoľníctvo 

pripraviť? 

Nikde sa nemusíš pripravovať. Keď chceš 

pomáhať, hľadaj kde sa dá. Píš, volaj. Skús 

nájsť kamošku a bežte spolu. Lepšie sa 

pomáha vo dvojici, keď niekoho poznáš. 

Ale keď nikoho nenájdeš, tak bež sám, 

spoznáš aspoň nových ľudí. Nájdeš si 

nových kamošov. A čím viac budeš 

pomáhať, tým to bude ľahšie. Naučíš sa 

organizovať, plánovať svoj čas a 

komunikovať s ľuďmi. Ani nevieš koľko ti 

toho dobrovoľníctvo dá. To si ani 

nevšimneš. A potom za pár mesiacov či 

rokov budete schopní zorganizovať vlastné 

podujatie. A až potom si uvedomíte, že 

sakra, to ma asi naučilo to dobrovoľníctvo. 

 

Môžem „dobrovoľníčiť" s priateľmi alebo 

príbuznými? 

Áno. Aj my väčšinou na stanoviská dávame 

po dvoch dobrovoľníkoch. Nech tam nie sú 

sami. Samozrejme za predpokladu, že ich 

máme dosť. Počas podujatia sa snažím s 

každým dobrovoľníkom porozprávať, ako 

sa mu páči, ako sa má a tak. Nech vidí, že 

si cením, že tam prišiel. Lebo viem, že bez 

dobrovoľníkov by žiadne podujatia neboli.  

 

 

 

Tvoje vízie do budúcnosti? 

Zapojiť ešte viacej dobrovoľníkov ako 

máme. Vzdelávať ich a pomôcť ich rozvoju 

osobnosti. Snažiť sa im poskytnúť možnosti 

sebarealizácie. A možno to im pomôže 

rozhodnúť sa, čo chcú v živote robiť. 

Ale mojou víziou či úlohou je tu pre nich 

byť. Pomôcť im s každým problémom. 

Poskytnúť im môj pohľad na vec, či moje 

životné skúsenosti. Aby vedeli, že majú 

nejakého dospelého, ktorý im dokáže 

pomôcť. Som vďačný za každého jedného 

dobrovoľníka. Za každú jednu pomoc. Aj 

touto cestou im odkázať: “ĎAKUJEM”. 

 

Článok pripravili: Mgr. Michaela Sabelová, 

Ing. Marek Štítny 

 



 

BANNERY – SENICA /  

zdroj: M. Štítny, FB/ 

na ktorých nájdeš fakty :  

- o znečistení prírody 

-  o recyklácii 

- o triedení odpadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO: Valika Suranová, 8.A 

 

EKOTÍM V TERÉNE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO: Valika Staníková, 8.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 



FOTO: Radoslav Záhumenský, 9.B 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Petra Strýčková, 9.A 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Natálka Ninisová, 6.B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

FOTO: Majka Hrivíková, 8.B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité zdroje: 

www.klimatapotrebuje.sk 

https://www.peticie.com/za_klimu 

https://www.peticie.com/za_klimu 

https://www.peticie.com/za_klimu 

https://www.ekoton.sk/ 

 

http://www.klimatapotrebuje.sk/
https://www.peticie.com/za_klimu
https://www.peticie.com/za_klimu

