
Ekologické poľnohospodárstvo (zdravá pôda – zdravá krajina – zdraví 

obyvatelia) 

1. K najvýznamnejším procesom degradácie poľnohospodárskej pôdy v 

podmienkach Slovenska patrí (v zostupnom poradí): úbytok pôdnej organickej 

hmoty > vodná erózia > podpovrchové zhutňovanie > acidifikácia > 

znečisťovanie pôdy > trvalé zábery pôdy na investičnú výstavbu.  

Uvoľňovanie a odnos častíc pri vodnej erózii sa často deje vo veľkom meradle. 

Často sa pri intenzívnom daždi zmyje veľká pôdna vrstva a obnaží sa pôdny 

podklad, čo má pri dlhodobom procese tvorby novej pôdy pre 

poľnohospodársku a lesnú výrobu veľmi nepriaznivé dôsledky. 

Vodná erózia postupuje selektívne – tzn. odnáša najprv najjemnejšie alebo 

najľahšie pôdne častice. V praxi to znamená stratu organickej zložky, zníženie 

schopnosti viazať živiny, vyrovnávať pH a vôbec celkové zníženie sorpčnej 

kapacity. Spolu s jemnou frakciou pôdnych častíc a organickým materiálom 

dochádza k priamej strate viazaných živín. Strata rastlinných živín znamená 

popri zníženiu výnosu aj zhoršenie kvality úrody. 

Pri eróznych procesoch s nižšou intenzitou dochádza k strate jemných pôdnych 

častíc. Tým sa mení pôdna textúra a štruktúra a znižuje sa vodná kapacita pôdy. 

Pri procesoch vodnej erózie s vyššou intenzitou, pri ktorých dochádza k zmytiu 

značnej časti vrchného horizontu, neprijíma nižší horizont s menším obsahom 

organickej hmoty a menšou priepustnosťou v dostatočnej miere zrážkovú vodu. 

Pôdny profil je tak ochudobnený o zásobu vlahy, čo má v suchých obdobiach 

výrazný vplyv na vývoj vegetácie. 

Čo je to erózia? Aké typy erózie poznáš? 

A, Erózia je proces rozrušovania a odstraňovania časti zemského povrchu 

pôsobením vonkajších (exogénnych) činiteľov. Poznáme veternú a vodnú 

eróziu. 

B, Erózia je proces rozrušovania a odstraňovania časti zemského povrchu 

pôsobením vonkajších (exogénnych) činiteľov. Poznáme veternú, vodnú, 

ľadovcovú eróziu. 

C,  Erózia predstavuje transport zvetraných častí pôdy. Poznáme transport 

veľkých a malých častí pôdy. 

D, Eróziu spôsobuje krt. Môže byť erózia nadzemná a podzemná. 

 

 



2. Socioekonomické aktivity človeka vyvolávajú plynulé zmeny v krajine. Menia 

sa kvalitatívne i kvantitatívne charakteristiky krajiny, jej prírodný, produkčný i 

sociálny potenciál, mení sa jej kultúrna i estetická hodnota, teda celkový obraz 

krajiny. Vidiecke sídla prešli výraznými socioekonomickými zmenami, ktoré 

ovplyvnili vývojové trendy v poľnohospodárstve, v priemysle, zmeny životného 

štýlu a štandardu. V minulosti ľudia na vidieku boli doslovne závislí od krajiny, v 

ktorej žili. Poskytovala im predovšetkým obživu, a preto veľmi šetrne a 

racionálne nakladali s prírodnými zdrojmi.  

Vzhľadom k tvorbe krajinného priestoru sa kladie dôraz na posilnenie hodnôt 

ekologickej stability, ochrany prírody a zlepšenia kvality životného prostredia. 

Intenzívne využívanie ekosystémov vedie k ich narušeniu alebo poškodeniu - k 

zmenám ich štruktúry i funkcie. Menia sa nielen ekosystémy, ale aj životné 

prostredie človeka, ktoré môže ohrozovať a aj ohrozuje jeho zdravie. Aby sme 

sa vyhli problémom, ktoré z týchto zmien vyplývajú, treba pochopiť a poznať 

rozhodujúce vzťahy medzi jednotlivými aktivitami človeka, ekologickými 

zmenami a ľudským zdravím.  

Čo je to vetrolam a remízka? 

A, Je to líniová vegetácia v poľnohospodárskej krajine. Vetrolamy chránia 

pôdu pred veternou eróziu. Význam remízky spočíva vo vytváraní 

prirodzeného prostredia pre živočíchy. 

B, Je to plošná vegetácia v poľnohospodárskej krajine. Vetrolamy chránia pôdu 

pred veternou eróziu. Význam remízky spočíva vo vytváraní prirodzeného 

prostredia pre živočíchy. 

C, Vetrolam láme otáča smer vetra, remízka je časť poľnohospodárskej pôdy, 

ktorú sa nechcelo poľnohospodárom obrábať. 

D, Je to líniová vegetácia v poľnohospodárskej krajine. Vetrolamy chránia pôdu 

pred veternou eróziu, remízka pred vodnou eróziou. 

 

 

 

 

 

 



3. Následkom plošnej erózie dochádza k zmene zrnitostného zloženia pôdy 

smerom po svahu. V hornej časti je materiál hrubozrnnejší, v dolnej naopak 

prevažuje jemnozrnný. Následkom je nerovnomerné rozloženie vlhkosti po 

svahu – horná hrubozrnnejšia časť vysychá podstatne skôr a ľahšie ako jemné 

sedimenty v dolnej časti svahu. 

Časovo-priestorová organizácia týchto čiastkových procesov plošnej erózie je 

nasledovná. Na počiatku dažďa začína eróziou dažďových kvapiek (pôsobiacou 

najskôr celoplošne, po generovaní ronu už len na plochých chrbtoch), pokračuje 

v hornej časti svahu plošným splachom, prechádzajúcim v smere sklonu do 

kombinovanej stružkovo-medzistružkovej erózie. Plošná erózia sa vyskytuje na 

všetkých úsekoch svahov, nerozčlenených lineárnymi spádnicovými depresiami. 

Výsledkom pôsobenia plošného splachu počas konkrétnych udalostí je voľným 

okom prakticky nepozorovateľné stenšenie pôdy, zároveň však aj zníženie 

povrchu.  

Akým spôsobom je vhodné orientovať smer orby, aby sme zabránili erózii 

pôdy alebo ju spomalili? 

A, Orba z najnižšieho bodu smerom na najvyšší. 

B, Orba z kopca dole. 

C, Orba v smere vrstevníc, čiže orba do roviny, kontúrová orba, ktorá lemuje 

svah. 

D, Vodnej erózii nie je možné zabrániť ani ju spomaliť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. GMO sú neoddeliteľnou súčasťou prírody, keďže zmeny génov (mutácie) 

prebiehajú prirodzene. Ľudstvo v priebehu uplynulých 10 tisíc rokov tento 

proces intenzívnym využívaním tradičných šľachtiteľských postupov urýchlilo. 

Novými genetickými metódami sa lepšie a rýchlejšie šľachtia nové odrody 

plodín. 

V roku 2000 predstavovala plocha obsiata GM plodinami na celom svete 44 

miliónov hektárov. V USA 68%, Argentína 23% celkovej výmery, Európa takmer 

nulová. 

Vieš čo znamená skratka GMO? 

A, Skratka GMO znamená „Gorali Môžu Orať“. 

B, Skratka GMO označuje geneticky modifikované organizmy. Ich produkcia je 

na svete zakázaná.  

C, Skratka GMO označuje geneticky modifikované organizmy. Ide o organizmy, 

ktorých genetická výbava bola zmenená, ale žiadne nové vlastnosti im neboli 

pridané. 

D, Skratka GMO označuje geneticky modifikované organizmy. Ide o 

organizmy, ktorých genetický výbava bola zmenená, čím sa im umelo pridali 

nové vlastnosti. Rastliny sa napríklad geneticky modifikujú preto, aby boli 

odolnejšie voči chorobám, škodcom či suchu, alebo aby prinášali vyššiu 

úrodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ovocie patrí spolu so zeleninou medzi hlavné zložky našej potravy. Je jedno, 

kde ovocie nakupujete, dôležité je jeho dôkladné umývanie. Chemické látky, 

ktoré ovociu dopomáhajú k sviežemu vzhľadu, je pred požívaním nutné 

dôkladne odstrániť. Platí to aj v prípade ovocia, ktoré zvyknete šúpať. 

Predstavte si melón, ktorý sa chystáte nakrájať. Šupku síce odstránite, nožom 

sa však potenciálne škodlivé látky dostávajú až do vnútra chutného melóna. 

K ovociu, ktoré obsahuje často množstvo pesticídov, zaraďujeme najmä jablká, 

jahody, broskyne alebo hrozno. Najnižšie percento týchto škodlivých látok 

nájdete v kiwi, ananáse, žltom melóne či mangu.  

Čo myslíš zmyješ pesticídy vodou zo šupky ovocia a zeleniny? 

A, Áno, stačí ich umyť čistou vodou. 

B, Áno, ale musím použiť aj jar. 

C, Všetky pesticídy z celej plodiny odstránime pomocou roztoku sódy 

bikarbóny. 

D, Pesticídy zo šupky odstránime pomocou sódy bikarbóny ale nie z celej 

plodiny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Ľudia sa už od nepamäti snažili chrániť porasty poľnohospodárskych plodín 

pred nebezpečenstvom v podobe chorôb, burín a škodcov. Postupne objavovali 

účinky prírodných látok proti týmto nebezpečenstvám. V dávnej minulosti sa 

využívali anorganické látky ako síra alebo extrakty, odvary a oleje z rôznych 

rastlín. Rozvoj chémie a priemyslu umožnil vyvíjať syntetické analógy týchto 

prírodných látok, ktoré umožnili zintenzifikovať poľnohospodársku prvovýrobu.  

História globálneho používania syntetických zlúčenín na ochranu plodín proti 

škodlivému hmyzu sa začala písať v roku 1939, keď švajčiarsky chemik Paul 

Hermann Müller objavil insekticídne účinky organochloridu známeho pod 

skratkou DDT. Po skončení druhej svetovej vojny nastal masívny rozmach 

používania DDT v boji proti škodcom plodín, ako aj vektorom prenášajúcim 

rôzne ochorenia. 

Čo je to DDT? 

A, Je jeden z najstarších a najznámejších pesticídov. Kumuluje sa v organizme, 

je to silný karcinogén a mutagén. Pri akútnom zasiahnutí pôsobí na centrálnu 

nervovú sústavu, vyvoláva kŕče a končí obrnou dýchania. V Československu 

bolo DDT zakázané v roku 1988. 

B, Je jeden z najstarších a najznámejších pesticídov. Kumuluje sa v organizme, 

je to silný karcinogén a mutagén. Pri akútnom zasiahnutí pôsobí na centrálnu 

nervovú sústavu, vyvoláva kŕče a končí obrnou dýchania. V Československu 

bolo DDT zakázané v roku 1974. 

C, Znamená to „Denne Dačo Tvorím“. 

D, Je jeden z najstarších a najznámejších pesticídov. Kumuluje sa v organizme, 

je to silný karcinogén a mutagén. Pri akútnom zasiahnutí pôsobí na centrálnu 

nervovú sústavu, vyvoláva kŕče a končí obrnou dýchania. Na Slovensku ho 

používame do dnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Intenzívne priemyselné poľnohospodárstvo sa vyznačuje veľkými rozlohami 

polí, vysokým stupňom mechanizácie a chemizácie výroby, vysokou 

koncentráciou hospodárskych zvierat na plochu, pestovaním širokej škály 

poľnohospodárskych plodín vrátane olejnín a technických plodín. 

V poslednej dobe sa znásobuje potreba ochrany životného prostredia a zdravia 

ľudí a zvierat, preto sa časť poľnohospodárov vracia k tradičnému spôsobu 

hospodárenia na pôde. Vylučujú sa zásahy chemizácie výroby, zbytočné 

podávanie liečiv a rastových stimulátorov hospodárskym zvieratám. 

Uprednostňujú sa osvedčené postupy striedania plodín na poli ako prirodzená 

ochrana plodín proti škodcom a chorobám, úrodnosť pôdy sa obnovuje 

používaním organických hnojív z chovu hospodárskych zvierat. 

Aké sú nevýhody anorganického (priemyselného) hnojenia pôdy? 

A, Nevýhodou anorganických hnojív je, že ich opakované používanie môže 

viesť k zmene pH pôdy a k toxickému nahromadeniu chemických látok, ktoré 

prenikajú do podzemnej vody. 

B, Nevýhodou anorganických hnojív je, že majú krátku trvanlivosť. 

C, Nevýhodou anorganických hnojív je, že dlhodobo pôsobia kvôli postupnému 

uvoľňovaniu živín.  

D, Nevýhodou anorganických hnojív je, že smrdia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Vývoj poľnohospodárskej krajiny je úzko prepojený s vývojom a históriou 

človeka. Z lovca a zberača sa stal pestovateľ, roľník, ktorý si dokázal dopestovať 

plodiny na obživu seba aj hospodárskych zvierat. Rozvoj poľnohospodárstva 

úzko súvisel s výrobou a využívaním nových nástrojov. Schopnosť pravidelne 

orať pomocou pluhu znamenala vznik novej zložky v krajine - ornej pôdy, ktorá 

predstavovala novú hodnotu. S vedecko-technickým pokrokom sa menil aj 

spôsob obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy, čo viedlo k vzniku 

viacerých zmien, zníženiu nárokov na pracovníkov v poľnohospodárstve a k 

vzniku mnohých environmentálnych problémov v priamej závislosti od intenzity 

využívania územia. Rozdielny spôsob hospodárenia si vyžadovali odlišné 

podmienky na nížinách, pahorkatinách, v podhorských a horských oblastiach. 

Harmonickú kultúrnu krajinu tvorí vyvážená, pestrá mozaika krajinných prvkov: 

polí, lúk, pasienkov, sadov, sadových lúk, medzí, remízok, stromoradí a 

vidieckych stavieb s diverzifikovanou štruktúrou. 

Prečo je dôležité ponechať na poľnohospodárskej pôde zeleň? 

A, Chráni pôdu pred veternou eróziou. 

B, Z estetického hľadiska je krajšie mať viac farieb na 1 ploche. 

C, Chráni pôdu pred eróziou, má estetickú funkciu, znižuje biodiverzitu územia, 

zadržiava vodu v krajine. 

D, Chráni pôdu pred eróziou, má estetickú funkciu, zvyšuje biodiverzitu 

územia, zadržiava vodu v krajine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Ak by boli slovenské bio výrobky dostupné a cenovo prijateľné, až 79 percent 

Slovákov by im dalo prednosť pred tými, ktoré boli chemicky ošetrené 

postrekmi. Vyplýva to z telefonického prieskumu, ktorý pre Greenpeace 

Slovensko urobila agentúra Polis. 

V dňoch od 24.-26. októbra 2015 dostala vzorka 912 slovenských respondentov 

starších ako 18 rokov v telefonickom rozhovore 4 otázky týkajúce sa 

potravinovej sebestačnosti Slovenska, preferencií pri výbere ovocia a zeleniny 

či vedomostí o rizikách zvyškov pesticídov v potravinách. 

Len 56 %  respondentov prekáža chemické ošetrenie ovocia a zeleniny 

pesticídmi, no až 80,9 % respondentov si je vedomých rizík s nimi spojených. 

Zdanlivý rozpor vo výsledku je spojený s nevyhnutnosťou konzumácie chemicky 

ošetrených potravín, keďže „bio“ výrobky buď nie sú v ponuke, alebo sú podľa 

ľudí drahé. Kúpiť si v obchode ovocie a zeleninu, ktoré boli ošetrené postrekmi 

naopak neprekáža 38 % Slovákov. 

Konvenčné poľnohospodárstvo používa okrem priemyselných hnojív tiež 

postrek plodín pesticídmi. Greenpeace urobil prieskum v slovenských 

obchodoch a prišiel na to, že... 

A, Zvyšky pesticídov našli až v 13 % pestovaných jabĺk. Z toho 10 % malo stopy 

viacerých druhov postrekov. 

B, Zvyšky pesticídov našli v každom ovocí okrem broskýň. 

C, Pesticídy používajú aj pestovatelia jahôd. 

D, Zvyšky pesticídov, našli až v 83 % pestovaných jabĺk. Z toho 60 % malo 

stopy viacerých druhov postrekov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.Pesticídy tvoria skupinu chemických látok a prípravkov, ktoré sú určené proti 

škodlivým činiteľom kultúrnych rastlín a hospodárskych zvierat, ich používanie  

sa stalo už neoddeliteľnou súčasťou poľnohospodárskej výrobnej technológie, 

bez nich by nebolo možné zabezpečiť náročné úlohy v rastlinnej a živočíšnej 

veľkovýrobe a v konečnom dôsledku ani jej hlavný cieľ – uspokojivú výživu 

obyvateľstva. 

Väčšina z nich patrí do skupiny zdraviu škodlivých látok, sú medzi nimi aj látky a 

prípravky klasifikované ako jedovaté a veľmi jedovaté. Ich účinok na človeka sa 

môže prejavovať rozlične, a to priamo vznikom akútnych i chronických otráv s 

postihnutím rôznych tkanív, orgánov a životných funkcií. 

Aké zdravotné komplikácie spôsobujú vedľajšie účinky najpoužívanejších 

pesticídov často krát obsiahnutých v ovocí a zelenine, ktoré denne 

konzumujeme? 

A, Žiadne, telo všetko jedlo spotrebuje a vylúči. 

B, Nevoľnosť, problémy s dýchaním, poškodenie štítnej žľazy, hormonálne a 

vrodené poruchy, neplodnosť, rakovina. 

C, Nevoľnosť a podráždenie pokožky. 

D, Rakovina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rýchla móda - fast fashion 

1.Súčasná uponáhľaná doba nám do života prináša veľa práce, informácií, jedla 

ale aj oblečenia. Kupujeme čoraz viac produktov, ktoré samozrejme nie sme 

schopní spotrebovať. Smutné však je, že ich nekupujeme preto, lebo ich 

potrebujeme, ale preto, že ich proste chceme. Obchodné reťazce teda chrlia 

tony textilu. „Fast fashion“, ako sa toto nákupné šialenstvo nazýva, je záležitosť 

zdanlivo výhodná pre všetky zúčastnené strany. Je však výhodná aj pre ľudí vo 

výrobe? Oblečenie je často vyrábané za cenu ľudského utrpenia. Dôvodom je 

snaha módnych značiek dosiahnuť čo najnižšiu cenu svojich produktov. Preto 

nútia ľudí pracovať desať až štrnásť hodín denne v neľudských podmienkach a 

za minimálnu mzdu. Bezpečnosť pri práci pritom rieši málokto.  

Hlavným momentom, kedy sa zvýšilo povedomie o vplyvoch „fast fashion“ 

bolo: 

A , zistenie, že až 90% nášho oblečenia obsahuje syntetické polymérové vlákna 

vyrábané  z ropy a doba ich rozkladu je od desiatok do stoviek rokov 

B, oblečenie vyraďujeme najmä preto, že sa nám už nepáči a tým pádom vzniká    

problém v oblasti likvidácie masovej nadprodukcie oblečenia 

C, zrútenie bangladéšskej továrne Rana Plaza v roku 2013 

D, požiar továrne v indickom Dillí, pri ktorom zomrelo minimálne 43 ľudí 

 

 

 

 

 



2.Módny/odevný priemysel a tzv. "rýchla móda" (fast fashion) je tragédiou pre 

životné prostredie. Patrí medzi „najšpinavší“ a najneetickejší priemysel. 

V celosvetovom merítku stojí na druhom mieste, pričom prvenstvo mu vzal 

ropný priemysel.  

 

Ročne sa v tomto gigantickom odvetví otočí: 

A,1 milión eur 

B,1 miliarda eur 

C,1 bilion eur 

D,1 biliarda eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.V odevnom priemysle je potrebné spomaliť. Slow Fashion čiže „pomalá 

móda“  má dve hlavné výhody.  Znižuje ekologický dopad módneho priemyslu 

na životné prostredie a pri výrobe sa nepoužívajú lacné materiály, je teda 

kvalitnejšia. Ide o pojem, ktorý popisuje udržateľný a vedomý prístup k módnej 

výrobe a spotrebe. Odevy sú vyrábané z ekologických materiálov alebo z 

recyklovaných textílií. V súčasnosti sa celosvetovo vyrobí okolo 80 miliárd 

nových odevov ročne, pričom na skládkach spaľovne končí až 80 % vyrobeného 

oblečenia.  

Čo myslíš, kto je najväčším „konzumentom“ oblečenia v Európe? (27,8 

kg/osoba/rok): 

A Francúzi 

B Briti 

C Španieli 

D Belgičania 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Odevný priemysel vyprodukuje viac emisií ako medzinárodné lety a námorná 

doprava dokopy. Pri príležitosti 24. konferencie OSN o klimatickej zmene sa 

niektorí módni giganti zaviazali do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov. 

Okrem iného by ich iniciatívou mala byť motivácia zákazníkov k tomu, aby sa 

svojho oblečenia nezbavovali len z dôvodu, že pochádza z predchádzajúcej 

kolekcie. 

Koľko CO2 vyprodukuje odevný priemysel ročne? 

A, 1,2 miliardy ton ročne 

B,1,2 miliónov ton ročne 

C, 1,2 biliardy ton ročne 

D, 1,2 biliónov ton ročne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41558-017-0058-9
https://www.nature.com/articles/s41558-017-0058-9


5.Na výrobu bavlneného trička sa minie cca 2 700 litrov vody. Pre jedného 

človeka by toto množstvo bola zásoba pitnej vody približne na 900 dní. 

Odhaduje sa, že v roku 2015 všetky krajiny sveta spotrebovali pre účely spojené 

s módnym priemyslom až 79 miliárd mᵌ vody. Tá sa spotrebúva a znehodnocuje 

pri farbení materiálov, praní textilu, no hlavne pri pestovaní bavlny a iných 

surovín.  

O koľko % sa do roku 2030 zvýši spotreba vody pokiaľ v módnom priemysle 

nedôjde k zásadným zmenám ? 

A  15% 

B 25% 

C 50 % 

D 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://curiosity.com/topics/it-takes-2700-liters-of-water-to-make-one-t-shirt-curiosity/


6.Pozri sa na štítok svojho oblečenia. Pravdepodobne je vyrobené z polyesteru 
alebo bavlny. A práve na vypestovanie jedného kilogramu neorganickej bavlny 
sa spotrebuje viac ako 2000 litrov zavlažovacej vody. Neudržateľné pestovanie 
bavlny malo za následok stratu Aralského mora v strednej Ázii. V 70. rokoch 
bolo Aralské more štvrtým najväčším jazerom na svete a zaberalo plochu vyše 
66-tisíc km². V súčasnosti zaberá už mеnej ako polovicu pôvodnej plochy. Zánik 
Aralského mora je doteraz najväčším zásahom človeka do prírody.  

Dnes z neho zostalo už iba.... 

A 10% 

B 20% 

C 30% 

D 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/sustainable-fashion-blog/2014/oct/01/cotton-production-linked-to-images-of-the-dried-up-aral-sea-basin


7.Pri pestovaní biobavlny sa používajú výhradne prírodné hnojivá a prípravky 

na ochranu rastlín. Tým sa zachováva úrodnosť pôdy, chráni zdravie ľudí a šetrí 

sa voda. Vyššie sme si uviedli, že na výrobu 1 bavlneného trička sa minie 

približne 2700 l vody. 

 Čo myslíš, koľko litrov vody vieme ušetriť pri výrobe 1 trička z biobavlny? 

A, 134 litrov 

B, 234 litrov 

C,  334 litrov 

D,  434 litrov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Pracovné podmienky ľudí pracujúcich v odevnom priemysle na Slovensku sú, 

v porovnaní s inými krajinami, lepšie hlavne čo sa bezpečnosti týka. Azda 

najväčším problémom je u nás nízka mzda zamestnancov, ktorá niekedy 

nedosahuje ani zákonom stanovené minimum. Na Slovensku funguje už len pár 

fabrík, napríklad Makyta, Ozeta či Tatrasvit. V takýchto fabrikách malo kedysi 

prácu tisíce ľudí, dnes je to už len pár stoviek. Od roku 1989 do roku 2017 klesol 

počet zamestnancov o ...? 

A 36 000 

B 46 000 

C 56 000 

D 66 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Aj na Slovensku máme značky podporujúce ekologickú módu. Ich výsledkom 

je móda vyrobená s čo najmenšou záťažou na životné prostredie. Práve 

prostredníctvom takýchto značiek môžeme zvyšovať povedomie širokej 

verejnosti o ekologickej móde a vytvoriť šetrnejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť 

módy. Pri výrobe kombinujú materiály, ktoré sú napríklad z recyklovaných PET 

fliaš či z regenerovaných rybárskych sietí. Zaujímavosťou je, že napríklad výro-

bou jedných legín vedia očistiť prírodu o:  

A 5 plastových fliaš 

B 10 plastových fliaš 

C 12 plastových fliaš 

D 15 plastových fliaš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.V súčasnosti sa stále viac začína premýšľať o tom, aké materiály by mohli byť 

vhodnou alternatívou tým terajším. Cieľom je zavádzať do módneho priemyslu 

také materiály, ktoré budú mať takmer nulový dopad na životné prostredie. 

Carmen Hijosa, rodená Španielka, je tvorkyňou Pinatexu, jedinečnej, prírodnej a 

udržateľnej netkanej textílie vyrobenej z vlákien ananásového listu. Pri zbere 

ananásov sú listy vedľajším produktom, čiže ide vlastne o poľnohospodársky 

odpad. Každoročne vznikne na Filipínach odpad z ananásových listov v celkovej 

hmotnosti 2,5 milióna ton. Z uvedeného množstva by sa vyrobilo ......... metrov 

Pinatexu. Tento materiál využíva čoraz viac značiek hlavne v  móde, kde 

nahrádza najmä živočíšnu kožu v obuvi či batohoch. Môžeme teda povedať, že 

Pinatex je akousi alternatívou k živočíšnej koži na rastlinnej báze.    

 

Z uvedených možností vyber správny údaj, ktorý v texte chýba: 

A, 50 metrov 

B, 70 metrov 

C, 120 metrov 

D, 180 metrov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plasty 

1. Plasty, známe tiež pod názvom plastické hmoty (alebo umelé) označujú 

skupinu syntetických alebo polosyntetických organických zlúčenín. Sú to 

makromolekulové látky (polyméry) tvorené makromolekulárnymi reťazcami, tj 

dlhými molekulami s opakujúcimi sa základnými štruktúrnymi jednotkami.  

Ktorá krajina na svete produkuje najviac plastov?  

a) India 
b) Čína 
c) USA 
d) SAE 
e)  

2. Existujú rôzne druhy plastov. Medzi najrozšírenejšie patria tzv. termoplasty. 

Ich dôležitou vlastnosťou je taviteľnosť teplom. Po ochladení dosiahne 

termoplast pevné skupenstvo, kedy je možné ho znovu zahriať a tvarovať. 

Termoplasty sú v podstate veľmi dobre spracovateľné polyméry. Sú dobre 

rozpustné v organických zlúčeninách.  

Ktoré z nižšie uvedených plastov nepatria medzi termoplasty? 

a) polyetylén, polybutylén, polystyrén 
b) poylamid, poylvinylchlorid, polykarbonát 
c) polyuretán, silikón, bakelit 
d) polyftalamid, polyacetál, polyakrylát. 

 

3. Žijeme v dobe plastovej. Plasty využívame v každej oblasti nášho života. Ich 

vyprodukované množstvo každým rokom rastie. V roku 2019 bolo v Európe 

vyrobených 57,9 miliónov ton plastov.  

O koľko ton sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšila v roku 2019 produkcia 

plastov celosvetovo? 

a) o 5 miliónov ton 
b) o 4 milióny ton 
c) o 7 miliónov ton 
d) o 9 miliónov ton  
 
 
 
 
 

 



4. Plast je užitočný materiál z hľadiska jeho životnosti, nízkej hmotnosti a 

výrobných nákladov. Pri jeho recyklácii však nastáva problém, pretože kvalita 

plastu sa opakovaným spracovaním znižuje. Na výrobu novej PET fľaše sa 

okrem recyklovaného granulátu, musí pridať aj primárna surovina. Plastové 

fľaše sa recykláciou premenia na lavičky, rúrky, športové oblečenie či ruksaky. 

Tieto produkty sa zväčša už nedajú recyklovať. Hovoríme teda o 

„downcyklácii“, keďže vzniká nový výrobok s nižšou kvalitou a úžitkovou 

hodnotou. V roku 2018 sa v Európe vyseparovalo 29,1 miliónov ton plastov.  

Koľko z nich išlo na recykláciu? 

a)32,5 % 
b)24,9 % 
c)42,6 % 
d)35,2 % 

 

5.  V poslednej dobe sú stále väčším problémom mikroplasty. Označujú veľmi 

malé kúsky plastov, ktoré sú menšie ako päť milimetrov. Podľa ich pôvodu ich 

rozdeľujeme na primárne a sekundárne. 

Primárne mikroplasty sa do prírody dostali už ako malé čiastočky. Obsahujú ich 

čistiace prostriedky a kozmetika (tvoria 15 až 31 % všetkých mikroplastov v 

oceánoch). Sekundárne mikroplasty  vznikajú rozpadom väčších kusov, ako sú 

napríklad plastové tašky, fľaše alebo rybárske siete (tvoria väčšinu mikroplastov 

v oceánoch, ich podiel sa odhaduje na 69 až 81 %). Ich rozpad v prostredí je 

spôsobený vplyvom slnečného žiarenia, vlhkosti a mechanického pôsobenia. 

Týmto spôsobom sa plasty rozpadajú na čoraz menšie častice. 

 

 Čo patrí medzi zdroje mikroplastov? 

a)pneumatiky, cigaretové ohorky, tenisové loptičky 
b)oblečenie zo syntetických materiálov, kozmetika, pracie prášky 
žiadna z uvedených možností 
c)možnosť a aj b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Bioplasty sú plasty vyrobené z biomasy. Najčastejšie sa vyrábajú z rastlín s 

vysokým obsahom škrobu, napr. kukurica, pšenica, cukrová trstina, konope, 

zemiaky a ďalšie prírodné suroviny, ako napr. celulóza. Mnohokrát sa označujú 

za prevratný vynález, ktorý odstráni náš problém s plastovým odpadom.  Nie je 

to však pravda. Použitie bioplastov prináša mnohé riziká. Na pestovanie plodín 

slúžiacich na výrobu bioplastov by sme potrebovali obrovské plochy ornej pôdy, 

čo by viedlo k masívnemu odlesňovaniu. Problém nastáva aj pri ich likvidácii. Ak 

sa zamiešajú medzi klasický plastový odpad, spôsobujú poruchy na 

recyklačných linkách. Mnohé z nich nie sú úplne rozložiteľné, takže ich 

nemožno skompostovať. Končia tak na skládkach, či v spaľovniach. 

 

Aké označenie nemajú bioplasty? 

a) PAL 
b) PLA 
c) RCPLA 
d) CPLA 

 

7. Minimálne 8 miliónov ton plastov skončí každý rok v oceánoch. Tento odpad 

ohrozuje morské živočíchy, ktoré ho buď prehltnú ako potenciálnu potravu, 

alebo sa do neho zamotajú. V posledných rokoch sa na čistenie morí a oceánov 

rozvinuli rôzne iniciatívy a projekty. Či už zbieranie odpadu na plážach, alebo 

vývoj rôznorodých zariadení slúžiacich na zber odpadu z morskej hladiny. 

Jedným z nich je projekt The Ocean Cleanup, ktorý vytvoril Holanďan Boyan 

Slat. Rozsiahly čistiaci systém je navrhnutý tak, aby zhromažďoval nielen 

rybárske siete a veľké viditeľné plastové predmety, ale aj mikroplasty. Bariéra 

plávajúca na hladine mora má pod sebou tri metre hlboké sito, ktoré je určené 

na zachytenie niektorých z 1,8 ton kusov plastu bez narušenia morského života 

pod ňou. Slovenská architektka zase vyvinula plávajúcu čistiacu stanicu.  

 

Ako sa tento projekt volá a v tvare čoho je navrhnutý? 

a) siedmy svetadiel, tvar ulity 
b) ôsmy kontinent, tvar lievika 
c) ôsmy kontinent, tvar kvetu 
d) siedmy svetadiel, tvar lotosového kvetu 
 

 

 

 

 



8. V roku 2018 sa na Slovensku zrecyklovalo 52,4 % plastového odpadu. Pri 

separácii všetkých druhov odpadu je dôležité vedieť, čo môžeme hádzať do 

nádob na separovaný zber. Plasty sú špecifickým odpadom, pretože sa členia na 

viacero druhov podľa zloženia materiálov:  

Materiál 
Písomný 
znak 

Číselný znak  

Polyetylén tereftalát  PET 1 

Polyetylén veľkej 
hustoty  

HDPE 2 

Polyvinylchlorid PVC 3 

Polyetylén malej 
hustoty 

LDPE 4 

Polypropylén PP 5 

Polystyrén PS 6 

Ostatné plasty OTHER 7 

Ktorý z nasledujúcich výrokov týkajúcich sa separácie plastov je nepravdivý? 

a)plasty nie je nutné umývať pretože v procese spracovania sa viackrát umývajú 
a prepierajú 
b)je potrebné čo najviac zmenšiť objem plastových obalov (napr. zošliapnutím 
PET fliaš) 
c)do kontajnera môžem vhodiť aj obaly znečistené chemikáliami a olejmi 
d)etikety a uzávery z PET fliaš nie je potrebné oddeľovať, pretože sa oddelia po 
rozdrvení plastov 
 
9. …... je umelo vyrobený plastický polymér. Používa sa na výrobu hračiek, 

elektroniky, kuchynských spotrebičov, okien a rúrok. Na jeho zmäkčenie sa 

používajú nebezpečné ftaláty, ktoré sú schopné migrovať. Môžu sa vylúhovať 

alebo vypariť, čím sa dostanú do ovzdušia vo vnútri budov, vonkajšej atmosféry 

ale aj do jedla, materiálov a teda aj do kontaktu s človekom.  Pri výrobe a 

spaľovaní tohto plastu sa uvoľňujú do ovzdušia karcinogénne látky – dioxíny. 

Jeho recyklácia je problematická z dôvodu obsahu nebezpečných prísad. 

O ktorý druh plastu sa jedná? 

a) polyvinylchlorid 

b) polystyrén 

c) polyetylén 

d) polypropylén 



10. Problém s plastovým odpadom je veľký. Recyklácia nie je riešením. 

Najlepšie je odpad netvoriť – čiže predchádzať jeho vzniku. Napríklad aj tým, že 

si v obchode nevezmeme plastové vrecúško, ale donesieme si vlastné látkové. 

Ak je to možné, je vhodné veci opätovne používať, opraviť, či darovať. Odpady, 

ktoré sa dajú recyklovať dôsledne separujeme. Zneškodňovanie odpadu 

(spaľovaním a skládkovaním) je až na poslednom mieste tzv. odpadovej 

pyramídy. Mnohé zákony, nariadenia a smernice nám nariaďujú, ako máme 

s odpadom nakladať.  

Smernica (EÚ) 2019/904 – o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na 

životné prostredie zakazuje od roku 2021 použitie vybraných plastových 

výrobkov: 

a) slamky, plastové taniere, PET fľaše 

b) miešadlá na nápoje, jogurtové kelímky, slamky 

c) plastové príbory, paličky na podopieranie balónov, nádoby na potraviny 

z expandovaného polystyrénu 

d) vatové tyčinky do uší, slamky, vlhčené utierky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Globálne dopady skleníkového efektu 

 

1. Nad povrchom Zeme sa rozprestiera hrubá vrstva tvoriaca akýsi „plynný 

obal“. Ten siaha až do výšky niekoľko stoviek kilometrov a chráni nás pred 

škodlivým kozmickým žiarením, škodlivým slnečným vetrom a žiarením. V tejto 

vrstve prebieha okrem iného tvorba počasia, obsahuje vzduch ktorý dýchame. 

Bez nej by nemohol na planéte Zem existovať život.  

Odborne sa táto vrstva nazýva: 

A. Hydrosféra 

B. Pedosféra 

C. Atmosféra  

D. Litosféra 

2. V atmosfére prebieha množstvo fyzikálnych a chemických javov ktoré 

ovplyvňujú jej stav z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.  

Množstvo skúmaných parametrov zapríčiňuje že štúdiom atmosféry sa 

zaoberajú až dve vedy, ktoré z nich to sú? 

A. Meteorológia a Klimatológia    

B. Hydrológia a Oceánografia 

C. Geológia a Geomorfológia 

D. Pedológia  

 

 

 

 

 



3. Hrozba zmeny klímy a jej negatívnych dôsledkov predstavuje v súčasnosti 

veľmi vážny a bezprostredný problém. Najnápadnejším prejavom klimatickej 

zmeny je bezpochyby globálne otepľovanie, prejavujúce sa tak na pevninách 

ako aj na oceánoch. Na dlhodobé zmeny klímy, ako aj krátkodobé kolísanie a 

premenlivosť majú významný vplyv tak prírodné a v poslednom období aj 

vplyvy podmienené ľudskou činnosťou.  

Ktorý z nasledujúcich vplyvov má na svedomí činnosť človeka? 

A. Intenzita slnečného žiarenia 

B. Zmeny rozloženia kontinentov a oceánov 

C. Prirodzený skleníkový efekt 

D. Zosilňovanie skleníkového efektu zvýšovaním koncentrácie skleníkových 

plynov v atmosfére 

4. Tzv. prirodzený skleníkový efekt atmosféry tu bol od počiatku existencie 

Zeme. Ešte pred tým než ho človek začal svojou činnosťou urýchľovať sa 

prirodzený sklenníkový efekt staral o prirodzené ohrievanie našej planéty, čo 

umožnilo aj vývoj života na zemi.  

Ohrievanie atmosféry prostredníctvom skleníkového efektu je spôsobené 

tým, že:  

A. Atmosféra absorbuje pomocou skleníkových plynov (pohltí) slnečné 

žiarenie a následne zabraňuje  úniku časti odrazeného žiarenia ( od povrchu 

Zeme) späť do kozmu.  

B. Atmosféra odrazí slnečné žiarenie späť do kozmu a zabraňuje jeho 

pohlcovaniu v atmosfére. 

C. Zem sa približuje ku slnku. 

D. Mení sa rozloženie pevniny a Oceánov 

 

 

 

 



5. K zvyšovaniu skleníkovému efektu dochádza za pomoci skleníkových plynov. 

Zvýšená produkcia týchto plynov je najmä dôsledkom aktivity človeka. Medzi 

plyny ktorých objem sa v atmosfére zvyšuje ľudskou činnosťou patrí najmä oxid 

uhličitý (CO2), metán a oxid dusný. Do atmosféry sa dostáva ročne takmer 10 

miliárd ton fosílneho uhlíka. Planéta Zem a jej zložky s takýmto prísunom 

nepočítala a nevie ho rovnako rýchlo vrátiť späť do podzemných rezervoárov 

ako fosílie. To je hlavná príčina, že koncentrácia CO2 a metánu rastie v 

atmosfére v podstate paralelne s objemom spotreby fosílneho uhlíka rôznymi 

ľudskými aktivitami.  

Pri ktorých ľudských činnostiach sa v zvýšenej miere produkuje Oxid uhličitý 

(CO2) ? 

A. Pri úniku z chladiacich náplní starých chladničiek a klimatizačných zariadení. 

B. Pri chove hovädzieho dobytka. 

C. Zvýšenej výsadbe lesa. 

D. Pri spaľovaní dreva, plynu, uhlia a benzínu.  

6. Zosilnený skleníkový efekt a z neho vyplývajúca klimatická zmena je problém 

s ktorým sa ľudstvo začalo potýkať najmä v posledných storočiach. Kdeže medzi 

hlavné zdroje oxidu uhličitého (CO2) patrí najmä spaľovanie fosílnych palív 

(uhlie, plyn, benzín), je možné určiť míľnik vývoja ľudskej spoločnosti, ktorý 

významne prispel k zvýšenej produkcii  oxidu uhličitého (CO2), následnému 

zosilneniu skleníkového efektu a klimatickej zmene.  

Ktorá dejinná epocha stojí za zosilňovaním skleníkového efektu? 

A. Priemyselná revolúcia   

B. Neolitická revolúcia 

C. Nežná revolúcia 

D. Informačno-technologická revolúcia.  

 

 

 



7. Naša planéta predstavuje zložitý systém vzájomných väzieb a vzťahov, ktoré 

môžu vplývať aj na intenzitu klimatickej zmeny.  

Kde na našej planéte možno vo všeobecnosti očakávať pri zvyšovaní 

koncentrácie skleníkových plynov najväčšie zmeny klímy?  

A. Nad pevninou.  

B. Zväčší sa všade úplne rovnomerne 

C. Nad oceánom 

D. V oblasti rovníka 

8. Z výsledkov Svetovej meteorologickej organizácie, ktorá vyhodnocuje 

záznamy zo všetkých meteorologických staníc na svete od roku 1866 vyplýva, 

že priemerná teplota zemského povrchu je o 0,74 °C vyššia ako bola pred 100 

rokmi. Najnovšie analýzy potvrdzujú fakt, že za posledných takmer 160 rokov sa 

globálna teplota vzduchu zvýšila o 0,8 °C. Takéto zvýšenie teploty prináša 

množstvo problémov s ktorými sa človek musí vysporiadať.  

Ktorý z  týchto problémov nie je zapríčinený zvyšujúcou sa teplotou? 

A. Horúčavy a sucho 

B. Stabilné počasie  

C. Povodne 

D. Stúpanie morskej hladiny 

9. Podľa Územnej štúdie Slovenska o zmene klímy sa globálne otepľovanie 

môže prejaviť na našom území rastom priemerov teploty vzduchu do roku 2075 

až do tej miery že v budúcnosti by na Liptove boli podobné teplotné pomery 

ako v súčasnosti na Podunajskej nížine.  

Priemerná teplota by teda mohla: 

A.  Stúpnuť o 2 až 4  °C  

B. Nezmenila by sa 

C. Klesnúť o  2 až 4  °C 

D. Stúpnuť 8 až 12  °C 



10.  Výrazný vplyv skleníkových plynov na klímu a život človeka si samozrejme 

uvedomujú aj predstavitelia mnohých štátov ktorí sa na klimatickej konferencii 

v Paríži dohodli na súbore riešení ktoré by mali zamedziť klimatickým zmenám.  

Tento dokument je známy ako  Parížska dohoda ktorá bola nakoniec 

podpísaná 22. apríla 2016, tento deň bol symbolicky zvolený z dôvodu: 

A. Nebol na to žiadny špeciálny dôvod  

B. Každoročných osláv dňa vody. 

C. Každoročných osláv dňa biodiverzity 

D. Každoročných osláv dňa Zeme.  

 

 


