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„Zmena klímy patrí medzi najväčšie hrozby, s ktorými sa 
musí vyrovnávať dnešný človek. Tento problém nemôžeme 
odkladať a riešiť ho až vtedy, keď budeme mať viac času 
alebo viac peňazí. Našou spoločnou povinnosťou je zastaviť 
zhoršovanie klímy. Opatrenia, ktoré prijmeme teraz, 
predurčia, ako bude svet vyzerať o 10, 20 alebo 50 rokov. 
Všetci jednotlivci, vlády, podniky, školy a ďalšie organizácie 
budú musieť vyvinúť obrovské úsilie a spolupracovať 
na vytvorení lepšej klímy a lepšej budúcnosti.“

Miguel Arias Cañete, komisár EÚ pre oblasť klímy a energetiky
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http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_sk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_sk.htm
http://europa.eu/europedirect/index_sk.htm
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Ahoj, sleduj ma a dozvieš sa 
všeličo o zmene klímy a zistíš, 

ako sa prispôsobiť zmenám.

Čo je vlastne skleníkový 

efekt?

Zistíš to na strane 4.

Čo robia Holanďania, aby 
ochránili svoje domy pred 

záplavami?
Otvor si stranu 12.

Zisti, prečo by zmena klímy 
mohla priniesť nový hmyz 

do tvojej krajiny
Prečítaj si stranu 9.

Ako pomôže celosvetová dohoda o zmene klímy z roku 2015?
Pozri sa na stranu 24.
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Prečo všetci hovoria o zmene klímy?   
Bude to asi tým, že patrí medzi najzávažnejšie problémy, 
ktoré musí riešiť dnešný svet. Naša planéta zažíva veľkú 

a zrýchlenú zmenu klímy, ktorá sa začala pred vyše sto rokmi.

Väčšina vedcov sa zhoduje v názore, že Zem sa ohrieva rýchlejšie 
ako kedykoľvek predtým a môže za to obrovské množstvo skleníkových 
plynov, ktoré vznikajú pri ľudských činnostiach a vypúšťajú sa do 
atmosféry. K týmto činnostiam patrí spaľovanie fosílnych palív 
(uhlia, ropy a plynu), používanie áut či vyrubovanie lesov.

Mnohí z nás si všimli, či dokonca pocítili vplyvy zmeny klímy. Nejde 
však len o extrémne počasie, ako sú záplavy, suchá alebo hurikány. 
Zmeny našej klímy môžu úplne prevrátiť celý náš život.

Dobrá správa je, že EÚ a vlády, podniky a jednotlivci na celom svete 
sa pokúšajú riešiť jej príčiny a prispôsobiť sa zmenám, ktoré prináša. 
Každý z nás môže niečím prispieť, pretože zmena klímy je celosvetový 
problém, ktorý môže ovplyvniť kohokoľvek z nás.

Spoločne sa delíme o jednu planétu a zmeny, ktoré urobíme na jednom 
mieste, môžu ovplyvniť život iných ľudí ďaleko od nás. Dalo by sa 
povedať, že naše správanie zanechá trvalú pečať, podobne ako stopa. 
Svojimi činmi a rozhodnutiami sa každý z nás môže usilovať, aby 
zanechával menšie stopy a tak pomáhal pri riešení zmeny klímy.

 Horúca  téma 
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 Vedecké 

                  okienko
Podnebie Zeme sa počas histórie menilo a postupne sa 

otepľovalo alebo schladzovalo na dlhé časové obdobia. 
Za posledných milión rokov sa vyskytlo asi desať dôb 

ľadových, ktoré boli prerušované oveľa teplejšími obdobiami. 
Tieto zmeny vyplynuli z prírodných príčin, ako sú zmeny naklonenia planéty, činnosť Slnka alebo oceánske 
prúdy. Súčasné premeny sú však iné a môžeme si za ne sami! Vypúšťame plyny, ktoré zachytávajú teplo 
v atmosfére, a tak spôsobujeme mimoriadne rýchle zvyšovanie teploty Zeme.

Teplo ide dnu...

... a nemôže 
ísť von!

PRESNE AKO JA...

Skleníkový efekt
Keď sa slnečné žiarenie dotkne 
povrchu Zeme, časť z neho sa 
vstrebáva a ohrieva zemský povrch 
a časť sa odráža späť do vesmíru. 
Vstrebané teplo sa nakoniec 
uvoľňuje do ovzdušia. Na ceste do 
vesmíru niektoré plyny v atmosfére, 
najmä vodná para, oxid uhličitý, 
metán a oxid dusný zachytávajú 
teplo a pôsobia ako sklo v skleníku, 
ktoré zohrieva vnútro. Tento 
„skleníkový efekt“ za bežných 
okolností udržiava vhodnú teplotu 
na našej planéte. Pri ľudskej činnosti 
sa však vytvára veľké množstvo 
skleníkových plynov, ktoré sa 
hromadia v atmosfére a zosilňujú 
skleníkový efekt.

Čo spôsobuje 
zmenu klímy? 
Energia je v našom bežnom živote 
nevyhnutná. Potrebujeme ju na 
vykurovanie a osvetlenie našich 
domov a škôl, na dodávku elektriny 
v našich podnikoch, továrňach 
a elektrárňach a na poháňanie 
našich dopravných prostriedkov 
– áut, autobusov, vlakov atď. 
No spaľovaním fosílnych palív na 
výrobu energie a ďalšími ľudskými 
činnosťami, ako je vyrubovanie 
dažďových pralesov či chov dobytka, 
sa dopĺňa obrovské množstvo 
skleníkových plynov k tým, ktoré sa 
prirodzene vyskytujú v atmosfére. 
Zintenzívňuje sa tak skleníkový efekt 
a globálne otepľovanie.

Počasie a klíma
Počasie a klíma sú rôzne veci, 
ktoré sú však vzájomne prepojené. 
Počasím sa opisujú každodenné 
podmienky na nejakom mieste, napr. 
jeden deň môže byť zamračený 
a upršaný, a druhý slnečný. 
Klímu tvoria priemerné podmienky 
počasia na nejakom mieste počas 
dlhších časových období. Na púšti 
sa napríklad vyskytuje horúca 
a suchá klíma, zatiaľ čo v arktickom 
a antarktickom regióne je studená 
a suchá klíma.

Otepľovanie 
Priemerná teplota povrchu Zeme sa od konca 19. storočia 

zvýšila o 0,85 °C a predpokladá sa, že v ďalšom storočí sa 
bude ešte zvyšovať. Na prvý pohľad sa to nemusí zdať 
veľa, ale zamysli sa nad týmto skutočnosťami:

 k otepľovaniu došlo poväčšine v posledných desiatich 
rokoch, takže zvyšovanie teploty sa zrýchľuje;

 v tomto storočí sa zaznamenalo 14 z 15 rekordne 
najteplejších rokov;

 nezabudni, že ide o priemerné zvýšenie – niektoré miesta 
sú oveľa teplejšie a iné zasa chladnejšie; napríklad Arktída 
sa za uplynulých 60 rokov podstatne oteplila a v roku 
2040 sa na nej môžu vyskytovať letá bez ľadu.

Vieš, že... 

... v súčasnosti sa v atmosfére 

nachádza viac oxidu uhličitého 

(CO2
) ako kedykoľvek za uplynulých 

800 000 rokov?

  

https://www.youtube.com/watch?v=b80IwExPPtM


Uhlíkový cyklus – 
v ustavičnom pohybe
Uhlík je všade a vo všetkých živých veciach vrátane 
teba! Uhlík však nezostáva na jednom mieste, ale 
sústavne sa pohybuje z jednej časti planéty na druhú, 
pričom mení formu. Uhlík sa napríklad vyskytuje 
v ovzduší predovšetkým ako plyn (oxid uhličitý), ktorý 
vstrebávajú rastliny vrátane stromov a oceány.

Na povrchu uhlík prijímajú živočíchy, a teda aj my, keď 
jedia rastliny, a vydychujú ho počas dýchania. Po tom, 
ako rastliny a živočíchy zahynú, ich pozostatky sa 
rozpadajú a rozkladajú, pričom sa tvorí uhlík, ktorý sa 
vstrebáva nazad do zeme. Uhlíkový cyklus zachováva 
viac-menej stabilný podiel plynu v atmosfére.

Túto jemnú rovnováhu však narúšajú ľudské činnosti, 
v rámci ktorých sa CO2 vypúšťa rýchlejšie, ako ho 
možno prirodzene odstrániť, alebo sa znižujú prírodné 
zdroje uhlíka, napríklad odlesňovaním tropických 
dažďových pralesov.

Môže diera v ozónovej 
vrstve za zmenu klímy?
Nie! Ozón je veľmi užitočný plyn v zemskej atmosfére, 
ktorý vstrebáva škodlivé ultrafialové žiarenie zo Slnka. 
Keď vedci zistili, že plyny, ktoré vyrába človek a ktoré 
sa používali v chladničkách a sprejoch, vytvárajú dieru 
v ozónovej vrstve, medzinárodné spoločenstvo sa 
dohodlo na ich vyradení. Zhotovila sa dohoda s názvom 
Montrealský protokol, aby sa postupne znižovalo 
využívanie týchto nebezpečných látok, ktoré sa nazývajú 
chlórfluórované uhľovodíky (CFC).

Toto úsilie bolo natoľko úspešné, že ozónová vrstva by 
sa mala do polovice 20. storočia napraviť. Nanešťastie, 
CFC a ich náhrady nakoniec vystriedali fluórované plyny, 
ktoré sa zvyknú nazývať F-plyny. Tieto plyny síce nemajú 
vplyv na ozónovú vrstvu, ale sú to silné skleníkové plyny. 
EÚ je v súčasnosti na čele svetového úsilia, ktoré sa 
pokúša obmedziť ich využívanie a nájsť za ne náhradu. 
Do roku 2030 sa emisie F-plynov v rámci EÚ znížia 
o dve tretiny v porovnaní so súčasnými úrovňami.

Fosílne palivá, ako je uhlie, sú pozostatky 
pravekých rastlín a živočíchov, ktoré boli 

celé milióny rokov ukryté hlboko v zemi 
a premenili sa na látky, ktoré sa môžu 

používať ako palivá.

Vieš, že...  

... ak by neexistoval skleníkový efekt, 

priemerná teplota Zeme by bola –18 °C 

namiesto príjemných 15 °C, ktoré máme 

teraz? Taká teplota by bola prinízka na 

prežitie rastlín a živočíchov, a teda aj 

nás ľudí!

Čím sa CO2 odlišuje od ostatných skleníkových plynov, 

ktoré sa vypúšťajú do atmosféry?

Prispievanie 
k globálnemu 
otepľovaniu

Životnosť 
Schopnosť 
uchovávať 

teplo

Oxid uhličitý 
(CO2) 

55 %
50-500 
rokov 

/

Metán  32 % 12 rokov 28 x CO2

Oxid dusný (N2O) 6 % 120 rokov 265 x CO2

Halogénderiváty 
uhľovodíkov a 
fluórované plyny

7 %
niekoľko dní 

až tisíce 
rokov

1-10 000 x CO2

Vieš, že...  
... uhlík má rôzne podoby – napr. grafit v tvojej ceruzke alebo diamanty, ktoré tvorí čistý uhlík? Aj takmer 20 % nášho tela 

predstavuje uhlík.

5

http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/web/environmental-data-centre-on-natural-resources/natural-resources/energy-resources/fossil-fuels
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Meranie zmeny
Vzorky ľadu odobrané z hlbokých vrstiev 
Antarktídy obsahujú bubliny vzduchu, ktorý má 
650 000 rokov. Pomocou nich sa dozvedáme, 
aké boli úrovne skleníkových plynov v minulosti, 
a prezrádzajú nám, že koncentrácie CO2 a metánu 
v atmosfére boli oveľa menšie, ako sú dnes.

Letokruhy stromu sú záznamy rastu za každý 
rok. Vedci skúmajú letokruhy veľmi starých 
stromov, aby zistili, ako sa klíma postupne menila. 
Letokruhy sú napríklad tenšie, keď je počasie 
studené alebo suché.

Observatórium Mauna Loa na Havaji v USA meria 
úrovne CO2 v atmosfére od roku 1958. Merania 
na tomto odľahlom mieste, na ktorom je nerušené 
ovzdušie, sú dobrým ukazovateľom celosvetových 
úrovní CO2.

Satelitné snímky nám ukazujú, ako sa ľadová 
pokrývka Arktického mora časom zmenila.

Naša uhlíková stopa 
svedčí o tom, aký vplyv 

máme na planétu, pokiaľ ide 
o množstvo skleníkových 
plynov, ktoré vytvárame 

v bežnom živote, napr. 
koľko paliva a energie 

využívame alebo potrebujeme 
na fungovanie vecí, ktoré 

používame. Na strane 
26 sa dozvieš niekoľko 

tipov na zmenšenie svojej 
uhlíkovej stopy.

Cieľ 
neprekročiť 2 °C 
Vlády sa dohodli, že ak sa chceme 
vyhnúť najtvrdším vplyvom zmeny 
klímy, globálna teplota sa nesmie 
zvýšiť o viac ako 2 °C v porovnaní 
s úrovňou v predindustriálnom 
období (pred priemyselnou 
revolúciou). Vedci si totiž myslia, 
že po prekročení tejto hranice sa 
výrazne zvyšuje riziko veľkých 
nezvratných zmien. Cieľ neprekročiť 
2 °C bol schválený v rámcovom 
dohovore Organizácie Spojených 
národov o zmene klímy (UNFCCC). 
Je to medzinárodná dohoda na 
riešenie zmeny klímy.

Veda pod lupou
Každých šesť alebo sedem rokov 
dôležitý vedecký orgán s názvom 
Medzivládny panel o zmene 
klímy (IPCC) vydáva správu 
o vedeckých dôkazoch zmeny klímy. 
Prispievajú do nej najvplyvnejší 
a najuznávanejší klimatológovia 
na svete. Hodnotia desaťtisíce 
vedeckých prác, aby mohli svetu 
poskytnúť aktuálne informácie 
o stave klímy a možnosti 
riešenia globálneho otepľovania 
a zmien, ktoré prináša.

Do najnovšej hodnotiacej 
správy IPCC (AR5), ktorá 
vyšla v rokoch 2013 a 2014, 
sa zapojilo tisíce autorov a 
redaktorov z vyše 80 krajín. 
Preukazuje, že prinajmenšom 
na 95 % je isté – hlavnou príčinou 
zmeny klímy sú ľudské činnosti. 
Správa tvrdí, že ešte nie je 
neskoro na to, aby sme predišli 
nebezpečnej zmene klímy, no svet 
musí konať rýchlo a znížiť emisie 
skleníkových plynov.

 
SKVELÝ TIP

Navrhni rodičom, aby vždy 
skontrolovali štítky, keď 

kupujú novú chladničku alebo 

klimatizačnú jednotku a aby sa 

ubezpečili, že sú energeticky 
účinné a nepoškodzujú 

ozónovú vrstvu.

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
http://newsroom.unfccc.int/
http://www.ipcc.ch/
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Je zmena klímy vážny 
problém?

Naša planéta sa rýchlo ohrieva. 
Túto zmenu spôsobujú ľudské 

činnosti a my začíname vidieť 
dôsledky na celom svete. Čím viac 

budeme klímu narušovať, tým väčšmi budú 
hroziť nebezpečné zmeny a ťažšie a drahšie 
sa budú obmedzovať zmeny v budúcnosti 
a prispôsobovať nevyhnutným vplyvom.

Priemerná teplota zemského povrchu by sa do 
konca tohto storočia mohla zvýšiť o 4 °C alebo 
i viac, ak rýchlo nepodnikneme kroky na zníženie 
emisií skleníkových plynov.

Ako veda pomáha riešiť zmenu klímy?
Vedou sa všetko začína. Pomáha nám pochopiť 
zmeny, ktoré zažívame v súčasnosti, a zmeny, 
ktoré by sa mohli vyskytnúť v budúcnosti na 
základe nášho súčasného konania a správania 
v nasledujúcich desaťročiach. Veda poskytuje 
spoľahlivé dôkazy, ktoré usmerňujú tvorcov politík 
a umožňujú im uvedomelo sa rozhodovať o tom, 
ako najlepšie postupovať.

Čo môžeme urobiť na riešenie 
zmeny klímy?
Žiaľ, niekoľkým vplyvom zmeny klímy sa 
nebudeme môcť vyhnúť a budeme sa im musieť 
prispôsobiť, no aj napriek tomu je dôležité, aby 
sme zmenšili rozsah vplyvov v budúcnosti. 
Dobrá správa je, že sami môžeme urobiť veľa. 
Nie je len vecou politikov, aby konali. Všetci 
môžeme prispieť inteligentným rozhodovaním. 
Napríklad znížime spotrebu mäsa a budeme jesť 
viac ovocia a zeleniny, ktoré sa pestujú v našej 
oblasti, budeme šetriť energiou a presúvať sa 
bicyklom alebo pešo namiesto áut (najmä na 
krátke vzdialenosti). Je super, že mnohé z týchto 
úkonov sú zároveň dobré pre naše zdravie 
i naše peňaženky.

Dr. Jolene Cooková 
klimatologička

Otázka pre vedcov

Vieš, že...
... Medzivládny panel o zmene 

klímy a bývalý viceprezident 

USA Al Gore spoločne získali 

Nobelovu cenu za mier v roku 

2007 za prácu v oblasti 

zmeny klímy?

 V ČOM JE ROZDIEL?.
Globálne otepľovanie opisuje aktuálne zvýšenie teploty Zeme.Je to len jedna zo súčastí 

zmeny klímy.
Zmena klímy sa vzťahuje na veľa rôznych vplyvov globálneho otepľovania na klimatický systém Zeme. Patrí medzi ne zvyšovanie hladiny morí, topenie ľadovcov, zmena zrážkových modelov, častejší výskyt extrémneho počasia (ako sú nárazové záplavy a horúčavy), zmena dĺžky ročných období a zmena výnosov plodín.

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2007/
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Svet 
 sa mení  
Vplyvy zmeny klímy cítime na všetkých kontinentoch celého 

sveta a predpokladá sa, že v nasledujúcich desaťročiach 
budú čoraz častejšie a silnejšie. Krajiny a regióny čelia 

rozmanitým problémom. Tieto zmeny môžu premeniť náš svet, ovplyvniť 
dodávky potravín aj vody a naše zdravie. Čím budú problémy väčšie, 
tým komplikovanejšie a drahšie sa budú dať riešiť. Najlepšie je začať 
robiť opatrenia čo najskôr.

Horúce chvíle
Svet zažíva viac horúcich a menej studených 
dní a očakáva sa, že čoraz častejšie sa 
budú vyskytovať dlhodobejšie horúčavy. 
Dlhé obdobia neobyčajne horúceho počasia 
môžu byť nebezpečné a spôsobovať 
zdravotné problémy, ako napríklad úpal či 
dokonca smrť. Ak sa planéta oteplí, môže 
nastať nedostatok vody a suchá. V Európe, 
najmä v južných častiach, už pociťujeme tieto 
dôsledky. Pri nedostatku dažďa sa stromy 
a iné rastliny vysušujú, môžu sa ľahko zapáliť 
a spôsobiť ničivé lesné požiare.

Potrava pre myseľ
Prudké horúčavy a nedostatok vody je katastrofálna kombinácia 
pre plodiny a svetové dodávky potravín. Rastliny potrebujú vodu 
na prežitie a dobytok by zasa bez rastlín hladoval. Keď sa vrchná 
vrstva pôdy na poľnohospodárskom poli vysuší, vytvára sa prach, 
ktorý vietor odfúka spolu so základnými živinami potrebnými pre 
rastliny. Výsledkom je menej potravín, čo vytvára veľký problém 
do budúcnosti, pretože do roku 2050 sa počet obyvateľov na 
zemeguli zvýši zo súčasných 7 miliárd na 9 miliárd, čiže bude 
treba viac potravín.

Dodávky potravín ohrozuje aj vplyv zmeny klímy na včely a ďalších 
opeľovačov. Niektorí vedci sa obávajú, že teplejšie jari vylákajú 
včely z hniezd prv, než začnú kvitnúť rastliny, z ktorých zberajú 
živiny a ktoré opeľujú.

V auguste 2003 počas vlny 

horúčav v Európe, keď mnohé 

krajiny zaznamenali rekordne 

najvyššie teploty, zahynulo 

približne 50 000 ľudí (len vo 

Francúzsku takmer 15 000).

Vieš, že...
... Organizácia OSN pre výživu 

a poľnohospodárstvo odhaduje, 
že zo 100 plodín, ktoré 

zabezpečujú 90 % potravín 
na celom svete, včely opeľujú 

71 plodín?

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/how/territorial/index_en.htm


Severovýchodná Brazília – 
najhoršie sucho za 50 rokov

Veľké suchá 
v južnej Číne

Najhoršie suchá 
v južnej Afrike 

za 30 rokov

Najsilnejší zaznamenaný 
tajfún (Haiyan) 

na Filipínach

Časti Ruska utrpeli 
najhoršie záplavy 

za 120 rokov

Veľké záplavy 
v strednej Európe

Indiu zasiahol 
cyklón Phailin

Spojené štáty americké 
zasiahli ľadové 
arktické vetry

Najširšie tornádo, 
aké sa kedy 

pozorovalo, zasiahlo 
El Reno v Oklahome

Nezvyčajné sneženie 
v Izraeli, Jordánsku 

a Sýrii

Rekordné horúčavy 
v Austrálii
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Pozor! Záplavy!
Silný dážď spôsobuje záplavy, 
keď zo zeme steká priamo do riek 
a vodných nádrží, až sa vylejú 
z korýt. V mestách môže mať 
obrovské následky, pretože voda 
nie je schopná vsakovať do betónu 
a asfaltu. Po ústupe záplavových 
vôd si nasledujúce čistenie vyžaduje 
veľa času a peňazí.

Prudké búrky
Globálne otepľovanie sprevádzajú 
prudšie a ničivejšie búrky. Hurikány, 
tajfúny a cyklóny sa tvoria nad 
teplou masou vody, ako je Tichý 
oceán alebo Karibské more, keď je 
v atmosfére veľa teplého a vlhkého 
vzduchu. Vetry, ktoré sa rýchlo točia, 
dokážu vykoreniť stromy, zničiť 
budovy aj prevrátiť vozidlá. V roku 
2013 tajfún Haiyan, ktorý dosiahol 
rýchlosť vetra viac ako 300 km za 
hodinu, usmrtil na Filipínach vyše 
5 700 ľudí.

Na mape si môžeš pozrieť niekoľko 
príkladov extrémneho počasia 
v roku 2013. V budúcnosti môžeme 
očakávať, že v dôsledku zmeny 
klímy bude k takýmto javom 
dochádzať častejšie.

Divoká príroda 
v pohybe
Mnohé suchozemské a morské 
druhy živočíchov sa už presunuli 
na nové miesta. Niektorým druhom 
bude hroziť vyhynutie, ak sa 
nepodniknú kroky na obmedzenie 
zmeny klímy. Zmena klímy tiež 
znamená, že niektoré druhy hmyzu, 
ktoré v minulosti žili iba v jednej 
oblasti, teraz zamorujú nové miesta. 
Niektoré komáre pri poštipnutí 
prenášajú choroby, ako napríklad 
žltú zimnicu, horúčku dengue, 
chikungunyu či maláriu. 
Pôvodne tento hmyz žil len 
v tropických oblastiach, 
niektoré druhy však 
dnes žijú a množia 
sa v južnej Európe, 
pretože je tu 
teplejšie.

Vieš, že... 
... v júni 2013 záplavy 

v strednej Európe 
spôsobili škody 

v odhadovanej hodnote asi 
12 miliárd EUR?

Príklady extrémneho počasia v roku 2013

http://www.eea.europa.eu/highlights/flood-risk-in-europe-2013
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Hladina morí 
stúpa
Od roku 1901 do roku 2010 
priemerná úroveň hladiny morí na 
celom svete stúpla o 19 cm. Má to 
dva hlavné dôvody: po prvé, keď je 
voda teplejšia, rozpína sa a zaberá 
viac miesta. Po druhé, globálne 
otepľovanie spôsobuje rýchlejšie 
topenie ľadovcov a obrovských 
ľadových polí v Grónsku 
a Antarktíde, čo pridáva viac vody 
do oceánov. Výsledné zvýšenie 
hladiny morí spôsobuje záplavy 
nízko položených pobrežných oblastí 

Vieš si predstaviť život s vedomím, že jedného dňa zaplaví 
tvoj domov voda? Marshallove ostrovy na severe Tichého 
oceánu patria medzi najzraniteľnejšie ostrovné krajiny na 
svete. Väčšina ich územia sa nachádza len tri metre nad 
hladinou mora. Vedci tvrdia, že keby sa hladina mora zvýšila 
iba o 80 cm, zaplavené by boli dve tretiny pevniny.

Teplejšie oceány 
Zmena klímy má tiež veľký vplyv na 
svetové oceány. Oceány vstrebali 
viac ako 90 % dodatočného 
tepla, ktoré vzniklo v dôsledku 
atmosférických zmien spôsobených 
našimi činnosťami za posledných 
40 rokov. Znamená to, že atmosféra 
sa neohrieva úplne tak, ako by 
mohla, no namiesto toho sa 
ohrievajú oceány. Teplejšia voda 
znižuje počet rýb a mäkkýšov a 
spôsobuje presun druhov. Napríklad 
miniatúrne krilly podobné krevetám, 
ktorými sa živia ryby a veľryby, sa 
najlepšie množia v studenej vode. 
Teplejšia voda znamená menej 
krillov a menej rýb. Koralové útesy, 
v ktorých žije vyše 25 % všetkého 
morského života a v ktorých 
sa rozmnožuje veľa rýb, majú 
tiež problém prežiť, keď je voda 
priveľmi teplá.

Oceány vstrebávajú približne 
štvrtinu oxidu uhličitého, ktorý 
každoročne vypúšťame, a vyššie 
úrovne CO2 znamenajú väčšie 
množstvo plynu uskladneného 
v moriach. Tento jav pomáha 
regulovať klímu, ale zároveň sa 
ním mení chemická rovnováha 
v oceánoch. Vody sú kyslejšie, 
čo škodí morskému životu, a najmä 
morským živočíchom so schránkami, 
ako sú homáre, ustrice a koraly.

a niektorým ostrovom hrozí, že budú 
úplne zaplavené. Vyššie hladiny 
morí môžu poškodiť aj významné 
pobrežné ekosystémy, ako sú 
mangrovníkové porasty, ktoré pre 
mladé ryby a iné živočíchy vo voľnej 
prírode predstavujú bezpečnú skrýšu 
a ochraňujú ich pred búrkami, ktoré 
podmývajú pobrežia. Keď slaná 
voda vsiakne do zeme, poškodzuje 
zásoby pitnej vody a pôdu, na ktorej 
sa potom nedajú pestovať plodiny.

Vieš, že... 
... oceány vstrebú 

asi 4 kg CO2
 na osobu 

za deň?

Vieš, že... 
... podľa vedcov sa oceány 

v súčasnosti okysľujú rýchlejšie 
ako kedykoľvek za uplynulých 

300 miliónov rokov?

http://www.ice2sea.eu/ice2sea-science/sea-level-rise/
http://ec.europa.eu/environment/marine/young-people/faq_en.htm
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Ohrozenie 
polárnej potravy
Najväčší polárni dravci, ako je 
tuleň leopardí a polárny medveď, 
potrebujú na prežitie maličké riasy, 
ktoré rastú pod ľadom. Tieto riasy 
sú prvým článkom takmer 
všetkých polárnych potravinových 
reťazcov. Planktón sa živí 
riasami, malé ryby, krilly a ďalšie 
živočíchy sa živia planktónom, 
a takto to v potravinovom 
reťazci pokračuje až k rybám, 
tučniakom a tuleňom. Menej 
ľadu v Antarktickom a Arktickom 
mori spôsobuje narušenie týchto 
potravinových reťazcov.

Mesto, ktoré sa 
potápa
Drevené piliere, na ktorých sú 
postavené Benátky, sa zabárajú 
do bahna v plytkej lagúne 
Jadranského mora. Vody lagúny 
každoročne stúpnu o 2 mm 
a kombinovaný vplyv spôsobuje 
každoročné zdvihnutie 
hladiny mora o 4 mm. Časté 
záplavy poškodzujú historické 
budovy, zaplavujú chodníky 
a postihujú cestovný ruch. 
Mesto má však v pláne 
namontovať 78 obrovských 
oceľových brán, ktoré by mali 
zabrániť záplavám.

Vieš, že... 
... Benátky klesli 

v 20. storočí o vyše 
20 cm?

Vieš, že...

... len 2,5 % vody na Zemi 

predstavuje pitná voda? 

Dve tretiny tejto vody sú 

zamrznuté v ľadovcoch 

a v polárnych ľadových 

pokrývkach.

Používaj teda vodu s rozumom!
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S rozumom 
na vodu
Ochrana vody – niektorí ľudia 
našli novátorské spôsoby šetrenia 
vody, napr. do domu alebo podniku 
(napr. hotel) namontovali systémy 
„sivej vody“, ktoré opätovne 
využívajú vodu z umývania na 
splachovanie toalety. A novátorskí 
poľnohospodári používajú nočné 
zavlažovanie malými prúdmi vody, 
aby sa voda dostala priamo ku 
koreňom rastlín a aby sa v dennom 
teple nevyparovala.

Prispôsobujeme 
sa stúpajúcej 
hladine vôd
Plávajúce domy – v meste 
Maasbommel v nízko položenom 
Holandsku sa niektorí obyvatelia 
pripravujú na častejšie záplavy tak, 
že bývajú v obojživelných domoch, 
ktoré sú ukotvené v zemi, ale ak 
voda stúpne, dokážu sa zodvihnúť.

Výstavba zábran – vystavanie 
umelých pobrežných vlnolamov 
a hrádzí, ako aj pieskové duny 
pomáhajú zabraňovať prenikaniu 
vody. Do dún sa môžu vysadiť 
pevné trávy, ktorých korene ich 
ochránia pred odplavením piesku. 

Zelené špongie – záplavové územia 
(prírodné oblasti, ktoré prepúšťajú 
vodu do riek) môžu fungovať ako 
špongie a vstrebávať nadbytočnú 
dažďovú vodu. Krajiny, ktoré sa 
delia o rieku Dunaj a rieku Labe, 
obnovujú bývalé záplavové územia 
tak, že vytvárajú väčší priestor 
okolo riek.

Meníme sa spolu 
s klímou
Či sa nám to páči, alebo nie, zmena 
klímy je súčasťou nášho života. 
Aj keby sme teraz dokázali odstrániť 
všetky emisie, planéta sa bude 
napriek tomu musieť zotaviť zo 
skleníkových plynov, ktoré sa už 
nachádzajú v atmosfére. Znamená 
to, že sa musíme prispôsobiť 
zmenám, ktoré nastávajú 
v súčasnosti, a do budúcnosti 
plánovať, aby sme predišli škodám, 
ktoré spôsobuje zmena klímy, 
alebo ich obmedzili.

https://www.youtube.com/watch?v=s-bCisum3C8
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Boj s horúčavou
Inteligentné sadenie – niektorí 
poľnohospodári sadia viac plodín 
medzi stromy, aby zabezpečili tieň 
a vyrovnali sa tak s horúcejšou 
a suchšou klímou. Záhradní 
architekti vysádzajú v mestách do 
parkov a pozdĺž ciest kvety a kríky 
odolné voči suchu, ktoré zvládajú 
teplé a suché podmienky.

Zelené steny a strechy  
– v mnohých mestách rastú na 
stenách a strechách rastliny, aby 
vstrebávali teplo a pomáhali 
kontrolovať teplotu vnútri budov, 
keď je vonku horúco. Zároveň 
vsakujú vodu a tlmia prúdy vody 
počas búrok.

Plány na 
riešenie zmeny 
klímy
Mnohé krajiny EÚ už pripravili 
národné plány na riešenie 
problémov, ktoré spôsobuje zmena 
klímy. Keďže rôzne regióny sa 
stretnú s rozmanitými problémami, 
tieto plány sa musia prispôsobiť 
regionálnej a miestnej situácii. 
V poľnohospodárskych oblastiach 
môže byť ich súčasťou investovanie 
do zásobární na zavlažovanie plodín 
počas sucha a mestá si môžu 
naplánovať viac parkov, do ktorých 
sa ľudia pôjdu počas horúčav 
ochladiť.

Príprava na 
extrémne 
počasie v Kodani
V júli 2011 v Kodani pršalo..., 
no neboli to len nevinné prehánky. 
Za dve hodiny spadlo na zem 
15 cm zrážok. Mestská kanalizácia 
sa nedokázala vyrovnať s takým 
objemom vody, ktorá čoskoro 
zaplavila budovy a cesty. Dvom 
z hlavných kodanských nemocníc 
hrozilo, že ich zatvoria, pretože 
boli zaplavené a bez elektriny. 
Uvedená udalosť prinútila vedúcich 
predstaviteľov mesta zamyslieť sa 
nad zostavením plánu na ochranu 
mesta pred prípadmi extrémneho 
počasia v budúcnosti. Nakoniec 
vytvorili plán na riadenie prietrží 
mračien, ktorý v budúcnosti 
pomôže lepšie odvádzať dažďovú 
vodu a zároveň zlepší kvalitu 
života v meste. Súčasťou plánu je 
dokonca aj návrh na vytvorenie 
nových cyklistických trás, ktoré 
budú súčasne slúžiť ako kanály na 
odvádzanie búrkovej vody.

Opatrenia na 
predchádzanie záplavám 
môžu zachrániť životy 

a ušetriť peniaze – 
každé euro minuté na 

ochranu pred záplavami 
pomôže ušetriť šesť eur 

nákladov na opravy!

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/index_en.htm


14

Vieš, že...
... EÚ dováža viac ako 

polovicu svojej energie – 
za cenu vyše 1 miliardy eur 

za deň?

Zmenami

 k lepšiemu 

Najdôležitejšia výzva, ktorej dnes čelíme, je zastaviť zhoršovanie 
zmeny klímy. Môžeme, ba musíme urobiť veľa, aby náš svet 
míňal menej energie a bol šetrnejší voči klíme. Potrebujeme 

teda riešenia, ktoré nám pomôžu znížiť emisie skleníkových plynov. 
Prospeje to nielen klíme, ale aj nášmu zdraviu (menšie znečistenie) 
a bezpečnosti dodávok energie a vytvoria sa nové pracovné miesta, 
ktoré podporia rast hospodárstva.

Krajiny EÚ už usilovne 
pracujú na znižovaní emisií 
skleníkových plynov a na 

splnení cieľov zníženia: –20 % 
do roku 2020 a najmenej –40 % 

do roku 2030, na základe 
čoho by sme mohli dosiahnuť 
dlhodobý cieľ najmenej –80 % 

zníženia do roku 2050.

Vieš, že... 
... najmenej 4,2 milióna ľudí 

v Európskej únii pracuje 

v zelenom odvetví EÚ?

Energia 
z obnoviteľných 
zdrojov
Jedným zo spôsobov, ako 
znížiť emisie skleníkových 
plynov je používať viac energie 
z obnoviteľných zdrojov, ako je 
napr. vietor alebo slnečné svetlo. 
Tieto zdroje poskytujú nekonečné 
dodávky energie na rozdiel od 
fosílnych palív, ktoré sa jedného 
dňa minú. Navyše na rozdiel 
od spaľovania fosílnych palív 
v elektrárňach pri výrobe elektriny 
z obnoviteľných zdrojov sa vytvára 
málo alebo žiadne skleníkové plyny.

EÚ je svetovým vodcom v oblasti 
technológií obnoviteľnej energie 
a mnohé krajiny EÚ už teraz 
vyrábajú veľkú časť elektriny 
pomocou obnoviteľných zdrojov. 
Ak budeme získavať viac energie 
z obnoviteľných zdrojov, znížime 
emisie a zároveň budeme menej 
míňať na dovoz uhlia, ropy 
a zemného plynu z krajín mimo EÚ. 
V súčasnosti približne 15 % energie 
EÚ pochádza z obnoviteľných 
zdrojov. Plánom je zvýšiť ich využitie 
na 20 % do roku 2020 a najmenej 
na 27 % do roku 2030.

Nové myšlienky 
na horizonte
Ak chceme nájsť udržateľné 
riešenia na boj proti zmene klímy, 
potrebujeme nový vedecký výskum 
a objavy. V rámci programu Horizont 
2020, ktorý je zatiaľ najväčším 
programom EÚ v oblasti výskumu 
a inovácie, sa v rokoch 2014 až 
2020 môže využiť takmer 80 miliárd 
eur. Tieto finančné prostriedky majú 
pomôcť výskumníkom a novátorom 
rozvinúť myšlienky, ktoré bude 
možné uplatniť v skutočnom svete. 
EÚ tiež podporuje rozvoj inovačných 
nízkouhlíkových elektrární (pozri 
strany 20 a 21).

Horúci bod
Geotermálna energia je horúca 
vecička! Niektoré krajiny môžu 
využívať energiu nahromadenú 
v podzemí na nahrievanie potrubí, 
ktoré vykurujú domy a ohrievajú 
vodu, alebo na poháňanie generátora, 
ktorý vyrába elektrinu. V mnohých 
kúpeľoch v Maďarsku sa geotermálna 
energia využíva na ohrievanie vody 
určenej na oddychové činnosti a aj 
tu EÚ podporuje inovačné projekty 
súvisiace s geotermálnou energiou.

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/environment-climate-action
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/environment-climate-action
http://ec.europa.eu/research/energy/eu/index_en.cfm?pg=research-geothermal


Vieš, že... 
... emisie skleníkových plynov v EÚ sa od roku 1990 do roku 2013 znížili o 19 %?
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Zelené odvetvie – 
pracovné miesta, ktoré 

súvisia s ochranou 
a zachovávaním 

životného prostredia, 
napr. riadenie vody 

a odpadov, recyklácia 
a obnoviteľná energia.

Škola, ktorú 
napája slnko
Škola Gedved v Horsens (Dánsko) 
získava 75 % energie zo slnka 
a vďaka tomu každý rok ušetrí 
30 000 eur. Tieto peniaze môže 
teraz používať na vzdelávanie. 
Prechodom na slnečnú energiu 
znížila emisie CO2 o 90 ton ročne 
a súčasne tak môže žiakov naučiť 
niečo o zmene klímy.

Solárna 
cyklistická 
trasa
Preslávený cyklistický národ – 
Holanďania – vytvoril 70-metrovú 
cyklistickú trasu v Krommenie 
na severe Amsterdamu so 
zabudovanými solárnymi článkami, 
ktoré premieňajú slnečné svetlo 
na elektrinu. Na cyklistickej 
trase sa testuje priekopnícka 
technológia a v roku 2016 sa 
predĺži na 100 metrov. Očakáva sa, 
že v začiatočnom projekte sa vyrobí 
dostatok elektriny na napájanie 
troch domov.

Vieš, že... 

... z obnoviteľných zdrojov 

sa v súčasnosti zabezpečuje 

viac ako jedna pätina svetovej 

elektriny?

Vieš, že... 
... v rokoch 2014 až 

2020 sa 20 % rozpočtu 
EÚ, čo predstavuje až 
180 miliárd eur, minie na 

opatrenia súvisiace 
s klímou?

https://www.youtube.com/watch?v=677ygHtpKv8
https://www.youtube.com/watch?v=V-VnNByUVj0
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Doprava sa mení
Aké dopravné prostriedky 
používaš? Autá, vlaky, autobusy, 
lode a lietadlá, ktoré spaľujú 
palivá vyrobené z ropy, sú 
zodpovedné približne za 25 % 
emisií skleníkových plynov EÚ. 
Vďaka novým technológiám sa 
doprava začína, našťastie, správať 
šetrnejšie k životnému prostrediu. 
Nové technológie znižujú hustotu 
dopravy aj znečistenie a naše mestá 
sú tak čistejšie.

Na ceste 
k čistejšej 
doprave
Viac ako dve tretiny emisií 
z dopravy pochádzajú 
z cestnej dopravy, ale vďaka 
normám EÚ zameraným 
na emisie CO2 vozidlá čoraz menej 
znečisťujú životné prostredie. 
Napríklad nové auto vyrobené v EÚ 
v súčasnosti vypúšťa o 20 % menej 
CO2 ako v roku 2007. EÚ má jedny 
z najprísnejších noriem na svete 
a neprestajne pracuje na ich 
posilňovaní. Mnohé krajiny, ako 
je Japonsko, USA, Kanada a Čína, 
takisto zaviedli normy CO2.

Vieš, že...
... olej na varenie, šupky 

z ovocia a zvyšky zeleniny 

sa dajú premeniť na palivo 
do auta?

Emisie z celosvetového 
priemyslu námornej 

dopravy dosahujú 1 miliardu 
ton ročne, čo predstavuje 
3 % celkových svetových 

emisií skleníkových plynov. 
EÚ prijala právne predpisy 

na monitorovanie emisií 
z veľkých lodí, ktoré 

využívajú prístavy EÚ.

Letecká doprava patrí medzi najrýchlejšie 
rastúce zdroje emisií skleníkových plynov. EÚ 

zaviedla právne predpisy na zníženie emisií 
z leteckej dopravy v rámci všetkých letov 
v Európe a s medzinárodným spoločenstvom 
spolupracuje na vytvorení opatrení, ktoré 

by sa vzťahovali na celý svet.

Hybridné autá majú 
palivový motor na dlhé 

a rýchle cesty a elektrický 
motor napájaný 

akumulátorom, ktorý sa 
používa pri krátkych 

a prerušovaných cestách. 

Električky nepriamo 
vypúšťajú CO2 z elektriny, 

ktorú využívajú, 
pokiaľ nie sú poháňané 

z obnoviteľných zdrojov, 
keď nevypúšťajú žiadny 

CO2, pričom emisie na 
cestujúceho na jeden 

kilometer tvoria menej 
ako polovicu emisií na 

cestujúceho v malom aute.

Vieš, že...... celosvetové emisie CO
2 z leteckej a námornej dopravy sú vyššie ako emisie celého afrického kontinentu?

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm
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Zmena klímy 
v meste
Mestá výrazným dielom prispievajú 
k zmene klímy, čo nie je až také 
prekvapujúce, pretože v mestách 
dnes žije 75 % Európanov. 
Tieto uzly činností sú veľkým 
zdrojom uhlíkových emisií. Mestské 
oblasti predstavujú 60 % – 80 % 
celosvetového využívania energie 
a približne rovnaký podiel emisií 
CO2, takže majú veľkú uhlíkovú 
stopu. Keďže mestá sú súčasťou 
problému, môžu byť aj súčasťou 
jeho riešenia. Mestá v celej EÚ sa 
menia k lepšiemu vďaka inovácii 
a víziám miestnych vedúcich 
predstaviteľov, ktorí pomáhajú 
znižovať emisie prostredníctvom 
inteligentného plánovania 
a vynachádzavých systémov.

Prístupné mestá
Deň bez áut je skvelý spôsob, 
ako môžu ľudia objaviť alternatívne 
spôsoby prepravy v meste. 
Je to jedno z podujatí, ktoré sa 
koná v mnohých mestách počas 
Európskeho týždňa mobility, 
čo je kampaň podporovaná 
Európskou komisiou, ktorá sa 
organizuje každý september. V roku 
2014 sa na ňom zúčastnilo viac ako 
2 000 miest zo 44 krajín. Napriek 
názvu kampane sa zapojili aj mestá 
mimo EÚ vrátane niektorých miest 
v Japonsku, Brazílii a Ekvádore. 
Týždeň mobility umožňuje ľuďom 
vyskúšať si alternatívne dopravné 
prostriedky a povzbudzuje mestá, 
aby zaviedli praktické opatrenia. 
Vďaka kampani bolo zavedených 
viac ako 8 000 stálych opatrení, 
ako sú systémy spoločného 
používania áut alebo bicyklov.

Primátori 
s poslaním
Vyše 6 000 miest v celej EÚ sa 
dobrovoľne zaviazalo, že prijme 
opatrenia na zníženie emisií 
skleníkových plynov. Pridali sa 
k dohovoru primátorov a starostov. 
Ide o program Európskej komisie, 
ktorý povzbudzuje mestá, 
aby znížili emisie zvýšením 
energetickej účinnosti a využívaním 
obnoviteľných zdrojov energie. 
Tento program mal taký veľký 
úspech, že sa vytvoril druhý 
program s názvom Mayors 
Adapt (primátori a starostovia 
sa prispôsobujú). Zameriava 
sa na opatrenia na predvídanie 
negatívnych vplyvov zmeny klímy na 
mestá a na aktívne predchádzanie 
škodám alebo ich minimalizáciu. 
Zapojilo sa aj tvoje mesto?

Vieš, že... 
... cieľom EÚ je znížiť 

uhlíkové emisie z dopravy 
o 60 % do roku 2050?

SKVELÝ TIP
Nové autá, ktoré sa predávajú v EÚ, obsahujú štítok, na ktorom je uvedená ich úspornosť palív a emisií CO2, aby si rodina vedela vybrať auto s nízkou spotrebou paliva.

Vieš, že... 
... mestá na celom svete 

pokrývajú asi 2 % 
zemského povrchu, ale 

býva v nich vyše polovice 
svetovej populácie?

Vieš, že... 
... 90 % Európanov si myslí, 
že zmena klímy je vážny 

problém?

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/paris_protocol/cities/index_en.htm
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.dohovorprimatorovastarostov.eu/index_sk.html
http://mayors-adapt.eu/
http://mayors-adapt.eu/
http://ec.europa.eu/clima/citizens/support/index_en.htm
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EÚ sa zaviazala, že 
zlepší energetickú 

účinnosť o 20 % do roku 
2020 a najmenej o 27 % do 

roku 2030.

Európske 
hlavné zelené 
mestá
Ocenenie Európske hlavné 
zelené mesto sa udeľuje 
mestám, ktoré sa zaviazali, 
že budú zlepšovať svoju 
udržateľnosť. V roku 2015 
bolo takto ocenené mesto 
Bristol na juhozápade Anglicka. 
Ľubľana v Slovinsku bude 
nositeľom tohto titulu v roku 
2016. Cieľom je, aby sa mestá 
vzájomne inšpirovali a vymieňali 
si nápady a skúsenosti.

Udržateľnosť – schopnosť zabezpečiť, aby sme dnes aj v budúcnosti mali základné zdroje potrebné na prežitie, ako je voda, potraviny a energia. Ak sa správame udržateľne, staráme sa o planétu a žijeme v rámci toho, čo nám dokáže ponúknuť.

Vieš, že... ... do konca roka 2020 všetky nové budovy v EÚ budú musieť byť navrhnuté tak, aby nevytvárali žiadne emisie?

Šetríme 
energiou, 
šetríme 
peniazmi
Efektívnejšie budovy a prístroje 
môžu ušetriť veľké množstvo 
energie, emisií a peňazí. 
Veľa energie používanej 
v domácnostiach v EÚ sa 
spotrebuje na vykurovanie domov. 
Okná s trojitým sklom na udržanie 
tepla vnútri, dobrá izolácia 
a strecha s vysadenými rastlinami, 
ktoré zachytávajú dažďovú vodu 
a zachovávajú domy v chlade – to 
všetko je len niekoľko spôsobov, 
ako znížiť uhlíkovú stopu našich 
domov, škôl a kancelárií. Očakáva 
sa, že do roku 2020 efektívnejšie 
prístroje, ako sú chladničky a práčky, 
ušetria európskym domácnostiam 
približne 465 eur ročne na účtoch 
za energie.

Ľubľana

Kodaň (Európske hlavné zelené mesto 2014)

Bristol

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
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Dvakrát rozmýšľaj, 
raz vyhadzuj 
Spomeň si na túto vetu, keď najbližšie budeš niečo 
vyhadzovať. Každý človek z 500 miliónov občanov, 
ktorí žijú v EÚ, v priemere každý rok vyhodí asi 
pol tony odpadkov z domácnosti! Napriek tomu, 
že sa zvyšuje množstvo odpadu, ktorý sa recykluje, 
veľa odpadu naďalej putuje na skládky. Pri jeho 
rozkladaní sa do ovzdušia vypúšťajú obrovské 
množstvá metánu, silného skleníkového plynu, ktoré 
prispievajú k zmene klímy. Lepšie riadenie odpadov 
v súčasnosti znamená, že sa opätovne získava viac 
energie a právne predpisy EÚ o skládkach veľkým 
dielom prispievajú k zmene. Predchádzanie tvorbe 
odpadu je čoraz dôležitejšie, keďže celosvetová 
populácia narastá a my míňame svoje obmedzené 
zásoby prírodných zdrojov.

Škoda preškoda!
Predstav si, že sa vrátiš z obchodu a vyhodíš tretinu 
nákupu rovno do koša. Približne takýto podiel 
potravín vyrobených na celom svete sa každoročne 
pokazí alebo vyhodí. Európska komisia spolupracuje 
s partnermi pri rozširovaní informácií, aby sa ľudia 
dozvedeli, ako rozumne nakupovať, čo znamenajú 
dátumy na štítkoch potravín a ako využívať zvyšky. 
Zároveň sa usiluje uľahčiť, ak je to bezpečné, aby sa 
nadbytočné potraviny mohli darovať potravinovým 
bankám alebo aby sa mohli využiť ako krmivo pre 
zvieratá. Spoločne môžeme znížiť odhadovaných 
100 miliónov ton potravín, ktoré sa v súčasnosti 
každoročne v EÚ vyhodia.

Naozaj potrebuješ nový 
telefón?
Odpad z elektrických a elektronických zariadení 
(WEEE) je najrýchlejšie rastúca kategória odpadu 
v EÚ. Tento odpad obsahuje veľa plastov a kovov 
vrátane škodlivých kovov, ako je meď, a cenných 
kovov, ako je zlato, ktoré sa používa na doskách 
s elektrickými obvodmi. EÚ stanovila ciele na 
recykláciu elektroniky s cieľom ušetriť zdroje 
a obmedziť nebezpečné materiály, ktoré môžu 
výrobcovia umiestňovať do elektronických zariadení. 
Chránia sa tak recyklační pracovníci aj životné 
prostredie.

Vieš, že... 
... dnešné nové budovy využívajú 

polovicu energie ako budovy 

v 80. rokoch 20. storočia?

https://www.youtube.com/watch?v=T3gbxS2sKKA
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/library/docs/tips_stop_food_waste_sk.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
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Čistejší 
priemysel
Továrne vyrábajúce výrobky dennej 
potreby a elektrárne vyrábajúce 
elektrinu, ktorú spotrebúvame 
v našich domovoch, školách 
a kanceláriách, vypúšťajú veľké 
množstvo CO2 a iných skleníkových 
plynov. S cieľom znížiť tieto emisie 
EÚ vytvorila prvý a najväčší 
systém na svete na obmedzovanie 
množstva skleníkových plynov, 
ktoré sa môžu emitovať. Zároveň 
núti podniky, aby platili za emisie, 
ktoré vypúšťajú do atmosféry. 

Systém obchodovania s emisiami 
EÚ (EU ETS) stanovuje maximálne 
ročné množstvo skleníkových 
plynov, ktoré môže podnik vypustiť. 
Toto maximálne množstvo sa 
každý rok znižuje, a keďže podniky 
nahlasujú vypustené emisie, 
môžeme si byť istí, že priemysel 
začína menej znečisťovať životné 
prostredie. Čím viac podniky 
emitujú, tým viac musia zaplatiť, 
takže je v ich záujme emitovať čo 
najmenej. Môžu napríklad investovať 
do čistejších technológií, pri ktorých 
vzniká menej CO2.

Podpora nových 
technológií
EÚ pomáha financovať prevratné 
nízkouhlíkové technológie v celej 
Európe prostredníctvom osobitného 
fondu, ktorý bol zostavený z platieb 
EU ETS. Doteraz sa využili finančné 
prostriedky EÚ vo výške 2,1 miliardy 
eur na podporu 38 projektov 
obnoviteľnej energie, ako sú veterné 
turbíny na mori, geotermálna 
energia a biopalivá, ako aj nové 
technológie na zachytávanie uhlíka 
a jeho ukladanie do zeme. EÚ bude 
naďalej v budúcnosti podporovať 
výskum a vývoj riešení šetrných 
voči klíme. Európske krajiny 
zároveň vynakladajú miliardy eur 
vyzbieraných v rámci EU ETS na 
riešenie zmeny klímy.

Systém EU ETS sa spustil 
v roku 2005 a je kľúčovou 
súčasťou politiky EÚ v oblasti 
klímy. V súčasnosti pokrýva 
11 000 elektrární a priemyselných 
podnikov vo všetkých krajinách 
EÚ a zahŕňa aj emisie z letov 
v rámci EÚ.

Podobné systémy v súčasnosti 
existujú aj inde vo svete, 
napr. v Číne, Kalifornii alebo 
v Južnej Kórei.

Čoraz viac krajín sa pridáva k EÚ 
a stanovuje cenu za emisie, aby 
postupne podniky vo väčšine krajín 
museli platiť za znečisťovanie 
prostredia.

V odvetviach, ktoré nie sú zahrnuté 
do EU ETS, ako sú autá, budovy, 
poľnohospodárstvo a odpady, 
za znižovanie emisií 
zodpovedajú 
spoločne 
krajiny EÚ, ktoré 
stanovujú ciele na 
národnej úrovni.

Nabetón proti emisiám CO2  
Betón je základný stavebný materiál, ktorý sa 
používa na výstavbu ciest a mostov, ale pri 
výrobe jeho základnej zložky cementu vzniká 
veľké množstvo CO2. Pri výrobe jednej tony 
cementu sa vypustí jedna tona CO2, pretože 
väčšina cementu sa vyrába zahrievaním vápenca na 
vysoké teploty. Cementárenský priemysel začína 
vyrábať udržateľnejší betón vďaka investovaniu 
do modernej technológie a využívaním surovín, 
ktoré emitujú menej CO2.

Pracovné miesta 
v rozbehu
Láka ťa zaujímavá kariéra, v ktorej budeš 
pracovať s najnovšími technológiami? 
Dnes máme veľa pracovných miest 
v oblastiach, ako sú obnoviteľné zdroje, 
ktoré pred desiatimi rokmi neexistovali. 
Niektoré krajiny EÚ vytvorili osobitné 
vzdelávacie strediská na prevádzku a údržbu 
veterných turbín na mori. Predstav si, že 
sa budeš musieť vyšplhať na 85-metrovú 
vežu veternej turbíny a opraviť poruchu 
elektrického vedenia alebo vymeniť 
olejový filter. A to všetko ďaleko od 
pobrežia a uprostred rozbúreného mora 
a nárazového vetra!

https://www.youtube.com/watch?v=yfNgsKrPKsg
https://www.youtube.com/watch?v=yfNgsKrPKsg
http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/index_en.htm
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Telo ako 
ohrievač
Vieš, ako ti ostane teplo, keď sa 
niekam naháňaš? Vynachádzaví 
inžinieri namontovali ventilačné 
systémy, ktoré zachytávajú telesné 
teplo 250 000 cestujúcich, ktorí 
denne prechádzajú cez hlavnú 
stanicu v Štokholme. Týmto teplom 
sa ohrieva voda v podzemných 
nádržiach, ktorá sa potom presúva 
do neďalekej kancelárskej budovy 
s 13 poschodiami. Pracovníci 
sú vďaka nej pekne v teplučku.

Ukladanie uhlíka do zeme
V Spojenom kráľovstve sa bude vykonávať prvý veľký 

európsky projekt na demonštráciu technológie na 
zachytávanie a ukladanie uhlíka, ktorý využije finančné 
prostriedky z EU ETS. Projekt White Rose bude zahŕňať 

čerpanie CO2 z novej uhoľnej elektrárne a jeho ukladanie do 
skál v Severnom mori. Predpokladá sa, že v projekte, ktorý 

sa bude vykonávať v Yorkshire, sa zachytí 90 % emisií 
novej elektrárne namiesto ich vypustenia do atmosféry. 
Týmto spôsobom sa skleníkové plyny znížia o množstvo, 

ktoré by sa dosiahlo, keby sa z ciest odstránilo vyše 
jedného milióna áut. Zachytávanie a ukladanie uhlíka je 

technológia, ktorá môže výrazne prispieť k boju proti 
zmenám klímy či už v Európe, alebo na celom svete.

http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs/index_en.htm
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Vieš, že...
... každoročne sa vyrúbe časť tropických pralesov, ktorá sa rovná približne veľkosti Grécka?

Čo strácame 
spolu so 
stromami
Ľudia znepokojivo rýchlo vyrubujú 
svetové lesy. Až v 80 % prípadov 
tropické odlesňovanie slúži na 
vytvorenie priestoru na pôdu pre 
farmy, ale stromy sa stínajú aj 
na výrobu výrobkov, ako je drevo 
a papier, alebo na výstavbu ciest 
a baní. Odlesňovanie má veľký 
vplyv na úrovne CO2. Keď je menej 
stromov, vstrebáva sa menej 
CO2, a keď sa stromy zotnú alebo 
spália, vypúšťajú uložený CO2 do 
atmosféry. Odlesňovanie má i ďalšie 
ničivé vplyvy, ako je pustošenie 
biotopov lesných zvierat, čo je 
tragédia v tropických pralesoch, 
ktoré sú domovom približne polovice 
všetkých známych druhov žijúcich 
na pevnine, ale aj zmena zrážkových 
modelov, ktorá spôsobuje suchá.

Ako sa to dá riešiť?
Krajiny môžu ochraňovať existujúce 
lesné oblasti a zabraňovať ľuďom, 
aby predávali stromy, ktoré boli 
vyťaté nezákonne. Podľa nariadenia 
EÚ o dreve sa drevo sleduje od lesa 
až na pílu, aby sa zabezpečilo, že do 
EÚ sa dováža len zákonne vyrúbané 
drevo. Tento právny predpis sa 
vzťahuje na dovážané aj domáce 
drevo a výrobky z dreva, od papiera 
a celulózy až po masívne drevo 
a podlahy.

http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/deforestation/index_en.htm
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Ochrana lesov 
na celom svete
Systém REDD+ (znižovanie 
emisií v dôsledku odlesňovania 
a zhoršovania kvality lesov plus 
ich ochrana) pomáha tropickým 
krajinám využívať udržateľnejšie 
prístupy. Ľuďom v rozvojových 
krajinách pomáha ochraňovať lesy. 
Vypočíta sa hodnota uhlíka, ktorému 
sa zabráni vstup do atmosféry, keď 
sa lesy nevyrúbu, a premení sa 
na finančné prostriedky, ktoré sa 
využijú na inteligentné využívanie 
lesnej pôdy s prihliadnutím na 
klímu. Peniaze systému REDD+ 
sa využili vo viac ako 40 krajinách 
a zameriavajú sa napr. na 

Pôda a uhlík sú 
starí známi 
Väčšina z nás sa na pôdu pod 
nohami pozerá len ako na špinu, 
no pôda zohráva zásadnú úlohu pri 
regulácii svetovej klímy. Uschováva 
uhlík najmä vo forme organických 
látok a po oceánoch predstavuje 
druhú najväčšiu zásobáreň uhlíka 
na Zemi. Schopnosť pôdy uchovávať 
veľké množstvá uhlíka, ktoré sú 
v nej uložené, sa v uplynulých 
desaťročiach oslabila. Hlavným 
dôvodom sú neudržateľné postupy 
riadenia pozemkov a zmeny vo 
využívaní pozemkov. Keďže polovicu 
európskych pozemkov predstavuje 
poľnohospodárska pôda a približne 
40 % sú lesy, vďaka udržateľnému 
hospodárstvu, dobrým lesníckym 
postupom a dobrému riadeniu 
pozemkov možno zachovať alebo 
dokonca zvýšiť množstvo uhlíka 
uloženého v zemi.

Vieš, že...
... v pôde žije viac ako 

štvrtina všetkých živých 

druhov na Zemi?

monitorovanie lesov (meranie 
stromov), zlepšovanie hasičských 
služieb pri lesných požiaroch a na 
rozvoj poľnohospodársko-lesníckeho 
odvetvia (v ktorom sa kombinuje 
poľnohospodárstvo s lesníctvom). 
Vyžaduje si to opatrné vyváženie 
ochrany lesa a záujmov tých, 
ktorí žijú v lese a závisia od 
potravín, vody a iných zdrojov, 
ktoré im zabezpečuje. Európska 
komisia každoročne vyčleňuje 
asi 25 miliónov eur na činnosti 
systému REDD+ v Ázii, Afrike a 
Latinskej Amerike.

http://www.coderedd.org/redd-projects/
http://ec.europa.eu/environment/archives/soil/pdf/soil_biodiversity_brochure_en.pdf
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Boj proti 

 zmene klímy 
        vo svete

Celosvetové úsilie bojovať proti zmene klímy sa začalo v roku 
1992, keď sa krajiny z celého sveta pripojili k medzinárodnej 
zmluve zameranej na predchádzanie nebezpečnej zmene klímy. 

Táto zmluva sa nazýva rámcový dohovor Organizácie Spojených 
národov o zmene klímy (UNFCCC).

Niektoré krajiny vrátane EÚ 
sa dohodli, že stanovia právne 
záväzné ciele, aby postupne do 
roku 2020 obmedzovali svoje 
emisie. Tento záväzok sa nachádza 
v dohode s názvom Kjótsky protokol.

Na prijatie dobrovoľných opatrení 
do roku 2020 sa takisto zaviazalo 
celkovo 90 krajín z celého sveta. 
Tieto záväzky však nebudú stačiť na 
to, aby sme sa vyhli nebezpečnej 
zmene klímy.

Vytváranie 
novej svetovej 
dohody
Vďaka tlaku EÚ a ďalších krajín 
sa rokuje o dosiahnutí novej 
právne záväznej dohody o klíme, 
ktorá by vyžadovala opatrenia na 
zníženie emisií skleníkových plynov 
vo všetkých krajinách. Občania 
a podniky majú tiež svoju úlohu.

Svetoví lídri sa stretnú v Paríži 
v decembri 2015, aby dotiahli 
dohodu, ktorá by sa mala vykonávať 
v roku 2020.

Financovanie 
zmeny
Chudobné a zraniteľné národy budú 
potrebovať pomoc, aby boli schopné 
znížiť emisie a prispôsobiť sa 
vplyvom zmeny klímy. EÚ poskytuje 
rozvojovým krajinám najväčší 
podiel verejných prostriedkov na 
financovanie klimatických projektov. 
V roku 2013 EÚ a jej členské 
štáty napríklad spoločne poskytli 
9,5 miliardy eur, aby týmto krajinám 
pomohli riešiť zmenu klímy. Členské 
štáty EÚ takisto poskytli takmer 
polovicu z 10 miliárd dolárov do 
nového zeleného klimatického fondu 
OSN, ktorý bude tiež podporovať 
rozvojové krajiny.

Vieš, že... 
... takmer všetky krajiny vo svete sú členmi rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy – teda 195 krajín vrátane všetkých jednotlivých členských štátov EÚ plus EÚ ako 

organizácie?

„
Ako herec sa živím 
predstieraním. Hrám vymyslené 
postavy, ktoré často riešia 
vymyslené problémy. Myslím 
si, že ľudstvo sa na zmenu 
klímy pozeralo rovnako – ako 
keby bola vymyslená, ako keby 
sa odohrávala na inej planéte, 
ako keby predstieraním, že 
zmena klímy nie je reálna, 
nejakým spôsobom zmizla. 
Podľa mňa však pravdu poznáme. 
Každý týždeň sledujeme nové 
a nevyvrátiteľné klimatické 
situácie, dôkazy, že so 
zrýchlenou zmenou klímy máme 
do činenia teraz.“

Leonardo DiCaprio, mierový posol OSN, 
2014, príhovor k svetovým lídrom na 
klimatickom samite OSN v New Yorku

http://www.cop21.gouv.fr/en
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Pochod za klímu
V septembri 2014 sa v New Yorku 
konalo zatiaľ najväčšie stretnutie 
svetových lídrov zamerané 
na diskusie o zmene klímy. Pred 
týmto klimatickým samitom OSN 
sa do ulíc vydalo 400 000 ľudí na 
podporu opatrení v oblasti klímy. 
Bol to najväčší samostatný pochod 
za klímu v histórii. New York však 
nebol jediné miesto, na ktorom 
ľudia viedli kampaň za klímu – vo 
vyše 150 krajinách sa uskutočnilo 
viac ako 2 500 pochodov. Počas 
samitu sa vlády, mestá, podniky 
a jednotlivci zaviazali, že budú 
znižovať využívanie fosílnych 
palív a prechádzať na čistejšie 
alternatívy. Lídri z celého 
sveta, ktorí zastupovali takmer 
polovicu svetovej populácie, 
podporili účtovanie ceny za emisie 
skleníkových plynov.

Vieš, že...
... EÚ je zodpovedná za 9 % celosvetových emisií, zatiaľ čo Čína spôsobuje 25 % a USA 11 % emisií?

Dôležité body

Vznikol Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC), 
ktorý spája tisíce vedcov a poskytuje vedecké 
dôkazy o zmene klímy a jej vplyvoch.

Krajiny sa pripojili k rámcovému dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene klímy 
(UNFCCC), ktorá je hlavnou medzinárodnou zmluvou 
na riešenie zmeny klímy.

Zmluvné strany UNFCCC prijali Kjótsky protokol, 
ktorý je prvou zmluvou o emisiách skleníkových 
plynov na svete. 

EÚ vytvorila systém obchodovania s emisiami (EU 
ETS) (pozri stranu 20).

EÚ schválila balík opatrení v oblasti klímy 
a energetiky 2020 s cieľom znížiť emisie 
skleníkových plynov o 20 % v porovnaní 
s úrovňami v roku 1990, zvýšiť podiel 
obnoviteľných zdrojov na 20 % energetickej 
spotreby EÚ a zlepšiť energetickú 
účinnosť o 20 %.

Klimatická konferencia OSN v Kodani sa skončila 
bez prijatia celkovej zmluvy o záväznom 
znížení emisií. 

100 svetových lídrov sa stretlo na klimatickom 
samite OSN v New Yorku; v 5. hodnotiacej 
správe IPCC o zmene klímy sa uviedlo, že cieľ 
neprekročenia 2 °C je ešte vždy dosiahnuteľný; 
EÚ schválila balík v oblasti klímy a energetiky 
2030 vrátane cieľa na zníženie emisií 
skleníkových plynov EÚ najmenej o 40 %.

Paríž, Francúzsko – mal by sa prijať nový 
celosvetový dohovor o klíme.

1988

1992

1997

2005

2007

2009

2014

2015



26

Na rade 

 si ty! A čo ty? Máš pocit, že sa ťa 
dotýkajú hrozby súvisiace 
so zmenou klímy? 

Zaujíma ťa potreba znížiť 
uhlíkové emisie? Ak chceš 
zmenšiť svoju uhlíkovú 
stopu, najlepšie je začať 
s každodennými úkonmi. 
Každý úkon je dôležitý.

Vieš, že... 
... priemerná uhlíková stopa Európana je 7 ton CO

2 ročne?

Vyberaj si 
múdro
Jedným zo spôsobov, ako môžeš 
prispieť k zmene, je múdro sa 
rozhodovať pri nakupovaní.

Kupuj menej – kupuj lepšie, míňaj 
menej! Napríklad si kúp jeden pár 
kvalitných topánok namiesto troch 
lacných párov.

Kupuj miestne výrobky – ak budeme 
uprednostňovať miestne a sezónne 
ovocie a zeleninu namiesto tých, 
ktoré pochádzajú zďaleka, ušetríme 
energiu potrebnú na prepravu. 
(Nezabudni však, že ak je výrobok 
miestny, nezaručuje to, že bude 
lepší z uhlíkového hľadiska, napr. 
keď sa pestuje vo vyhrievaných 
skleníkoch alebo s použitím hnojív, 
ktoré sú vyrobené z fosílnych palív).

Dávaj pozor na obal – plastové 
obaly tvoria viac odpadov a nedajú 
sa ľahko recyklovať.

Kupuj výrobky v obale, ktorý sa 
dá recyklovať alebo pridať do 
kompostu, a zober si z domu tašku, 
v ktorej odnesieš nákup.

 
SKVELÉ TIPY Ak nechávame prístroje, ako sú televízory 

a počítače, v pohotovostnom režime, berú 

energiu zo zásuviek v stene, a preto ich treba 

úplne vypnúť. Takto sa dá ušetriť až 10 % ročných 

nákladov na energie, ktoré tvoja rodina môže použiť 
na iné veci. Prepni termostat o 1 °C nižšie! Tak môžeš 

odstrániť 300 kg z uhlíkovej stopy tvojho domu 
a 10 % z účtov domácnosti za energie. Vypínaj vodu, keď si čistíš zuby! Tak 
môžeš ušetriť niekoľko litrov vody.

https://www.youtube.com/watch?v=VYG38aNsRyY
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Uhlíková 
kompenzácia
Uhlíková kompenzácia znamená, 
že vypočítame množstvo uhlíka, 
ktoré sa vypúšťa v rámci nejakej 
činnosti, napr. pri lete lietadla, 
a následne zaplatíme organizácii za 
zníženie emisií v rámci inej činnosti 
alebo v niektorých prípadoch 
zaplatíme za výsadbu stromov. 
Znie to síce dobre, no niektorí ľudia 
tvrdia, že sa treba najskôr viac 
usilovať a vytvárať menej uhlíka. 
Čo si myslíš o tom ty?

Mladí 
Európania 

na čele 
Keď mal Felix Finkbeiner 
z Mníchova v Nemecku 
deväť rokov, vystúpil v 
škole s prezentáciou o 

klimatickej kríze. Inšpiroval 
sa príbehom kenskej ženy 
Wangari Maathai, ktorá 

začala kampaň na vysadenie 
stromov. Felix vyzval 
mladých študentov zo 
všetkých kútov sveta, 

aby v každej krajine vysadili 
jeden milión stromov.

Prvý strom zasadili v 
jeho škole. Dnes má Felix 
17 rokov a do jeho hnutia 
Plant-for-the-Planet sa 

zapojilo 100 000 detí, ktoré 
vysadili miliardy stromov na 
celom svete. Plán je vysadiť 
bilión stromov do roku 2020.

      Zober 
si slovo!
A čo tak osobne sa zapojiť?
Možno prídeš s nápadom, 
ktorý by mohol zmeniť budúcnosť!

Priprav si argumenty a zapoj sa 
do diskusie o zmene klímy v škole 
a doma. Ak máš veľkú motiváciu, 
môžeš začať kampaň za opatrenia 
na ochranu klímy:

k Porozprávaj sa o tejto 
problematike s členmi rodiny 
a presvedč ich, aby sa takisto 
zapojili. Vysvetlíš im všetko 
presvedčivým spôsobom, a keď 
budú vidieť, ako ti na tom záleží, 
možno sa aj oni začnú viac zaujímať 
o tento problém.

k Povzbudzuj členov rodiny, aby 
doma a v bežnom živote urobili 
zmeny.

k Zisti, aké opatrenia v oblasti klímy 
vykonáva tvoja škola.

k Napíš primátorom alebo 
starostom, politikom a popredným 
podnikateľom a navrhni im, aby 
prijali opatrenia.

Povedz nám svoj názor na zmenu 
klímy a prezraď, ako ju riešiš:  
ec.europa.eu/clima/citizens/youth/

Ďalšie tipy na ochranu klímy nájdeš 
na lokalite:  
ec.europa.eu/clima/citizens/tips/

Pozri si naše najnovšie videá: 
youtube.com/EUClimateAction 

2. 
Aj ty môžeš prispieť 

k zmene.1. 
Na napravenie klímy 

nie je neskoro.

A nezabudni na 
tri veci:

3.  
Každý úkon je 

dôležitý.

Opätovným 

používaním, 

opravami a 

recykláciou 

odpadu šetríme 

vzácne prírodné 

zdroje, energiu 

a odstraňujeme 

emisie CO2.

http://ec.europa.eu/clima/citizens/youth/
http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/index_sk.htm
http://youtube.com/EUClimateAction
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Johannes, 
13-ročný, Fínsko

Trápi ťa zmena klímy?

Áno. Mám obavy, ako to s ňou dopadne 

v budúcnosti. Ak sa budú ľadové pokrývky ďalej 

roztápať, zdvihne sa hladina morí, čo zničí 

živočíchy žijúce vo voľnej prírode. Myslím si, že 

emisie oxidu uhličitého a iných plynov, ako je oxid 

dusný, by sa mali čo najviac znížiť, aby sa zmenšil 

skleníkový efekt.

Ako pomáhaš klíme?

Chodím pešo do školy, pretože bývam veľmi blízko, 

takže podľa mňa aj to je spôsob, ako znižovať 

emisie skleníkových plynov. A keď je to možné, 

snažíme sa necestovať autom.

Luigi, 16-ročný, 

Taliansko

Aký vplyv má zmena 

klímy na tvoju krajinu?

V niektorých regiónoch Talianska, ktoré 

boli kedysi poľnohospodársky veľmi úrodné, 

je teraz teplejšie, čo spôsobuje vyprahnutú 

klímu a menšiu rôznorodosť živočíchov a 

rastlín vo voľnej prírode.

Ako pomáhaš planéte?

Predtým sme mali dve autá, ale keď sme sa 

presťahovali, rozhodli sme sa vyskúšať, 

čo sa stane, keď budeme mať iba jedno, 

a zistili sme, že naše životy sa dosť zmenili. 

Začal som chodiť električkou a autobusom 

a zatiaľ sme nekúpili druhé auto.

Gabriela,  
15-ročná, 
Španielsko
Čo podľa teba musíme urobiť na riešenie zmeny klímy?

Určite sa musíme zamerať na obnoviteľnú energiu a myslím, že v Európe sa nám to celkom darí. Viem, že Španielsko investovalo veľa peňazí do solárnej a veternej energie a v Holandsku sa stavia veľa veterných turbín na mori.
Zmenila si svoj životný štýl z dôvodu zmeny klímy?

Usilujem sa necestovať na dovolenku mimo kontinentu, na ktorom sa nachádzam, pretože viem, že lietadlá produkujú veľa emisií CO
2. Snažím sa nejesť priveľa mäsa, pretože dobytok vyrába metán a zaberá veľa miesta, takže poľnohospodári zvyknú odstraňovať lesy, aby urobili priestor pre kravy, a to takisto nie je dobré.

Kazuki, 16-ročná, Japonsko
Ktoré vplyvy zmeny klímy ti robia najväčšie obavy?Mám obavy z rastúcej hladiny morí a zo zmeny 

poveternostných podmienok, ako aj zo zmien ročných 

období, ktoré majú veľký vplyv na zvieratá a rastliny 

vo voľnej prírode a na biodiverzitu. Myslím si, 

že treba zachovávať biodiverzitu, aby sa aj budúce 

generácie mohli tešiť zo sveta, aký máme teraz.
Ako pomáhaš znižovať emisie?Usilujem sa menej používať plastové výrobky, 

pretože väčšina plastov sa vyrába z ropy a spôsobuje 

uhlíkové  emisie.
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Driti, 12-ročná, India
Ktoré vplyvy zmeny klímy 

si si všimla?Pre vyššie teploty sa vskutku zvýšil počet 

infarktov, takže to nemá vplyv len na zvieratá 

a rastliny vo voľnej prírode, ale na nás všetkých.

Ako pomáhaš pri riešení zmeny klímy?
V škole podporujeme charitu, ktorá pomáha ľuďom, 

ktorých zasiahli záplavy, pomocou peňazí, ktoré 

sa vyzbierajú počas charitatívneho týždňa. 

Usilujeme sa takisto zvyšovať informovanosť 

o zmene klímy, a tak sme spravili tabuľku 

záväzkov. Ľudia sa môžu zaviazať, že budú 

zhasínať svetlá tam, kde sa nezdržiavajú.

Vincent,  
12-ročný, 
Holandsko

Ako môže tvoja generácia pomôcť pri 

riešení zmeny klímy?

Určite musíme viac recyklovať a naozaj treba, 

aby sme sa zamerali na obnoviteľné zdroje energie, 

elektrické autá a alternatívy fosílnych palív, 

ktoré sú šetrné ku klíme, aby sme znížili emisie CO2.

A možno by sme mohli redukovať počet dobytka, 

pretože metán je veľký problém.

Vincentove skvelé tipy:

Vypni svetlo, recykluj, skús používať verejnú 

dopravu, prípadne choď pešo alebo na bicykli – 

práve tieto maličkosti sú dôležité.

George,  
15-ročný, 
Spojené kráľovstvo
Čo robíš v záujme riešenia zmeny klímy?

Moja rodina recykluje sklo, plechovky, papier a kartón aj plastové fľaše. Vypíname svetlá, keď ich nepotrebujeme, a neplytváme vodou, pretože máme vodomer. Pamätáme na uhlíkovú stopu a platíme letecký poplatok, aby sme znížili uhlíkovú stopu, keď si rezervujeme letenky.

Odpovede na kvíz:  
1 A 2 B 3 A 4 B 5 C 
6 C 7 B 8 C 9 B 10 B



 Vyznáš sa v zmene klímy? 

1   Akým podielom sa EÚ zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020?

              A   o 20 % menej oproti 
úrovniam v roku 1990

       B   o 12 % menej oproti 
úrovniam v roku 1990 

       C   o 17 % menej oproti 
úrovniam v roku 2005

2   Ktoré z týchto plynov prispievajú ku globálnemu otepľovaniu?

              A  kyslík        B   metán        C   argón

3   Ktorá z možností spôsobuje stúpanie hladiny morí?

              A   teplejšie oceány        B   ťažké lode        C  zosuv pláží

4    Keď ideš na návštevu rodiny na druhom konci krajiny, aký je najekologickejší dopravný 
prostriedok?

              A   auto        B   vlak        C   lietadlo

5   Ktorá z možností nie je obnoviteľná energia?

              A   geotermálna energia        B   solárna energia        C   energia z uhlia

6    Pomocou akého nástroja EÚ obmedzuje emisie skleníkových plynov z elektrární a závodov 
ťažkého priemyslu?

              A   Montrealský 
protokol

       B   európske nariadenie 
o dreve

       C   systém obchodovania 
s emisiami EÚ

7    Medzinárodné spoločenstvo sa v snahe predísť nebezpečnej zmene klímy dohodlo, že 
zvyšovanie celosvetovej teploty sa bude udržiavať na určitej úrovni. Aká je táto úroveň?

              A   4 °C nad teplotou 
pred priemyselnou 
revolúciou

       B   2 °C nad teplotou pred 
priemyselnou revolúciou

       C    2 °C pod teplotou v čase, 
keď sa narodil Leonardo 
da Vinci

8   Ktorá z možných činností nevypúšťa oxid uhličitý do atmosféry?

              A   lesné požiare        B   odlesňovanie        C   zachytávanie 
a ukladanie uhlíka

9   Aký podiel potravín vyrobených na celom svete sa každý rok vyhodí?

              A   1/4        B   1/3        C   1/5

10   Ktorá z možností je pravdivá?

              A   Na napravenie klímy 
je príliš neskoro.

       B   Každý môže niečím 
prispieť pri riešení 
zmeny klímy.

       C   Zmena klímy má úplne 
prirodzené príčiny.

(Odpovede nájdeš na strane 29.)
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