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Klíma 
Je súhrnom atmosférických a prírodných podmienok, 
charakteristických pre určitú oblasť za dlhšie časové obdobie. Je 
teda dlhodobým režimom počasia. 



 
 

Klimatické zmeny 
Pojem predstavuje kolísanie priemerného stavu klímy (celosvetový 
priemer teploty vzduchu, priemerný úhrn zrážok), ktoré pretrváva 
dlhodobo. Z pohľadu histórie Zeme dochádzalo k mnohým zmenám, 
teplejšie obdobia sa striedali s chladnejšími, suchšie s vlhšími.  
K zmenám klímy  ale dochádzalo prirodzene. 
 

V histórii Zeme došlo k mnohým zmenám klímy. Prečo je 
problém teraz? 



Zmeny klímy alebo klimatická zmena? 

Pod pojmom klimatická zmena v súčasnosti rozumieme ľudskou 
činnosťou podmienenú globálnu klimatickú zmenu. 
 

Viete, že...? 
Teplota Zeme sa za posledných 150 rokov zvýšila o 0,8°C. Rôzne 
klimatické modely predpovedajú, že teploty sa do roku 2100 zvýšia v 
rozmedzí od 1,4 °C do 5,8 °C. 

Ľudia vo zvýšenej miere vplývajú na 
klímu a teplotu Zeme spaľovaním 
fosílnych palív, výrubom dažďových 
lesov, chovom hospodárskych zvierat 
atď. Tieto činnosti produkujú obrovské 
množstvo skleníkových plynov, čím sa 
zvyšuje ich účinok a globálne 
otepľovanie. 
 
 



Skleníkový efekt a globálne otepľovanie  
Skleníkový efekt je prirodzeným javom, vďaka ktorému sa na Zemi 
udržuje stabilná teplota. Účinkom skleníkových plynov sa absorbuje 
slnečné žiarenie – jeho infračervená zložka, čím sa umožňuje 
zadržiavanie tepla v spodnej vrstve atmosféry. Skleníkovými plynmi sú 
vodná para (H₂O), oxid uhličitý (CO₂), metán (CH₄), oxid dusný (N ₂O ) a 
ozón (O₃). 



• Neprirodzené zvyšovanie 
skleníkových plynov (najmä 
oxidu uhličitého a metánu), 
spôsobené činnosťou človeka 
narušuje prirodzenú stabilitu 
a odráža viac tepelného 
žiarenia späť na zemský 
povrch, čím neprirodzene 
zvyšuje teplotu prízemnej 
vrstvy atmosféry. 

 

Skleníkový efekt a globálne otepľovanie  

Viete, že...? 
Celosvetovo sa emisie uhlíka za posledných 70 rokov zvýšili o 640%. 
 



Následky 

• topenie ľadovcov  

• zvýšený výskyt meteorologických 
extrémov (horúčavy, suchá, 
záplavy, hurikány) 

• poškodzovanie, zhoršovanie 
zdravotného stavu a následné 
hynutie lesných porastov 

• rozširovanie nepôvodných 
druhov. 

 
Viete, že...? 

Ročná strata ľadu v Grónsku je cca 230 km₃ ročne z celkového objemu 
2,5 mil. km₃ ľadu. Pri jeho úplnom roztopení by to znamenalo zvýšenie 
hladiny oceánov cca o 6,5 metra. Ak by sa pri terajšej veľkosti a 
rozložení ľudskej populácie zvýšila morská hladina len o jeden meter, 
postihlo by to 145 miliónov ľudí.  



Odkiaľ skleníkové plyny vlastne 
pochádzajú?  

• Doprava 

 

 

 

Viete, že...? 
Emisie CO₂ z dopravy predstavujú takmer 25 % z celkových emisií.  
Za 1 hodinu letu lietadla sa vylúči priemerne 250 kg emisií CO₂.  



• Priemysel  

 

Odkiaľ skleníkové plyny vlastne 
pochádzajú?  

Viete, že...? 
Ropa a výrobky z nej sú surovinou pri výrobe plastov, tiež niektorých 
liekov, hnojív či asfaltu. Odhadovaná životnosť tohto zdroja je 40 
rokov. 



• Poľnohospodárstvo 

 

Odkiaľ skleníkové plyny vlastne 
pochádzajú?  

Viete, že...? 
Najvýznamnejšiu rolu pri poľnohospodárskej produkcii metánu hrá 
pestovanie ryže a chov dobytka. Emisie metánu dnes prispievajú 15 – 
20 % k zosilnenému skleníkovému javu. 



• Energetika  

 

Odkiaľ skleníkové plyny vlastne 
pochádzajú?  

Viete, že...? 
Uhlie je najčastejšie používané tuhé palivo na výrobu tepla 
spaľovaním. Svetová spotreba uhlia je 5 200 miliónov ton ročne, z 
toho je 75 % využívaných na výrobu elektrickej energie. 



• Odlesňovanie 

 

Odkiaľ skleníkové plyny vlastne 
pochádzajú?  

Viete, že...?  
Ročne je zničených 105 000 km₂ lesov, hlavne tropických pralesov, čo 
je 2 krát viac ako je rozloha územia Slovenska. Každú minútu zmizne 20 
ha tropických dažďových pralesov. Lesy sú významným viazačom CO₂ a 
práve zalesňovanie by nám mohlo pomôcť bojovať proti globálnej 
klimatickej zmene!  



• Odpady - Skládky komunálneho odpadu a odpadové vody sú 
významnými producentmi metánu.  

 

Odkiaľ skleníkové plyny vlastne 
pochádzajú?  

Viete, že...? 
Na Slovensku sa v skládkach skladuje okolo 60 % všetkého odpadu, 
pričom vyše 40% tvorí bioodpad. 
 



• Urbanizácia - Populačný rast a rozvoj ľudských sídiel, asfaltovanie, 
betónovanie, zastrešovanie, kanalizovanie, využívanie a 
obhospodarovanie poľnohospodárskej i lesnej krajiny urýchľuje 
procesy, posilňovania skleníkového efektu a otepľovania klímy. 

 

Odkiaľ skleníkové plyny vlastne 
pochádzajú?  

Viete, že...? 
Keď si zoberieme fakt, že každým rokom je kanalizáciou odvedených 
viac ako 700 mld. m₃ dažďovej vody, za posledných 100 rokov sa z 
kontinentov  odviedlo viac ako 37 000 mld. m₃ dažďovej vody.  

 



Predpovede do budúcnosti 
 

Klimatické zmeny do 
roku 2050 donútia k 

vysťahovaniu z 
domovov 250 
miliónov ľudí. 

Mnohé rastlinné a 
živočíšne druhy budú 

čeliť vyhynutiu. 

Alergie, astma a 
infekcie sa stanú 

bežnejšími v dôsledku 
vyššej miery 

znečistenia ovzdušia. 

Dôjde k zmenám v ročných obdobiach, k predĺženiu sezóny bez 
mrazov a k väčším a dlhším dažďom. Predpokladá sa, že letné 

teploty budú naďalej stúpať, čo povedie k zníženiu pôdnej vlhkosti 
a jej úrodnosti. Tieto vlny horúčav a zvýšené záplavy poškodia 
alebo úplne zničia poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo. 

 
Rastúce hladiny morí 
povedú k pobrežným 

záplavám.  
 

Topenie ľadovcov, skoré 
topenie snehu a silné suchá 

spôsobia dramatický 
nedostatok vody a zvýšia 

riziko požiarov.  



Čo môžeme spraviť my sami? 
• Zaujímajte sa o klímu. Zistené informácie posúvajte 

rodine a blízkym. Zaujímajte sa o miestne či globálne 
aktivity pomáhajúce našej Zemi. 

 



• Zvážte nevyhnutnosť automobilovej dopravy v dennom 
živote a skúste viac využívať ekologickejšie spôsoby 
dopravy. 

 

Čo môžeme spraviť my sami? 



• Zisťujte možnosti využitia obnoviteľnej energie vo svojom 
živote. Kontaktujte vášho dodávateľa a požiadajte o zelenú 
energiu. 

 

Čo môžeme spraviť my sami? 



• Porozmýšľajte nad zmenou stravovacích návykov a 
skúste zistiť ako vaše jedlo vplýva na našu planétu. 
Kupujte produkty lokálnych výrobcov a obmedzte tak 
dovoz potravín z veľkých vzdialeností alebo skúste si 
časť potravín vypestovať sami. 

 

Čo môžeme spraviť my sami? 



• Prispejte čistote našej Zeme zberom odpadkov pri 
prechádzkach prírodou. Snažte sa minimalizovať 
vyprodukovaný odpad a zbaviť sa čo najviac plastov na 
jedno použitie. 

 

Čo môžeme spraviť my sami? 



• Vypočítajte si svoju osobnú ekologickú stopu a urobte 
zmeny, aby ste ju znížili. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Čo môžeme spraviť my sami? 

Každý človek má na planétu určitý vplyv. 
Tento vplyv vyjadruje tzv. ekologická stopa. 
Predstavuje celkové množstvo územia 
potrebného na zabezpečenie všetkého čo 
spotrebúvame (energia, voda, potraviny, 
oblečenie, materiály) a na zneškodnenie 
odpadu, ktorý pritom vytvárame. Čím 
väčšia stopa, tým väčší vplyv na prírodu.  
 
Výpočet ekologickej stopy: 
https://www.ekostopa.sk/calc/index.php 
 

Viete, že...? 
Pre udržanie súčasného trendu na celom svete by sme na pokrytie 
zdrojov potrebovali až 1,7 zemegule. 
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• https://www.esa.int/kids/en/Multimedia/Paxi_animations/English/The_greenhouse_effect 

 

 

 

 

 

Ďakujeme za prečítanie a zodpovedný prístup k 
našej planéte.  
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