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Ako konkrétne prispievate  
k ochrane životného prostredia?

Doc. Mgr. František Ábel, PhD.,  
Katedra Novej zmluvy EBF UK

P r e d o v š e t k ý m 
zmenou myslenia 
vo vzťahu k environ-
mentálnym otázkam . 
Sú to zväčša malič-
kosti, no tie majú 
podľa môjho názoru 
najväčší efekt, pre-
tože postupne menia zaužívané vzorce 
správania vo vzťahu k životnému pro-
strediu . Konkrétne je to najmä cielené 
znižovanie množstva odpadu v domác-
nosti, hlavne plastov, a s tým spojené 
triedenie odpadu . Ostatné je už len ve-
cou sebadisciplíny a vytrvalosti .

Za svoj najväčší prí-
nos k ochrane životné-
ho prostredia považu-
jem to, že s manželkou 
nevlastníme auto a in-
dividuálnu dopravu 
využívame minimálne . 
Dokonca aj na nákupy 
do supermarketu cho-
dím autobusom a so 70-litrovým batohom 
ako za študentských čias . Nie vždy je to 
pohodlné, ale tak máme podľa mňa ako 
jednotlivci najväčšiu šancu niečo zmeniť . 
Vymeniť trochu nášho komfortu za veľkú 
úsporu minutej energie .

Mgr. Juraj Tekel, PhD., Katedra teore-
tickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK

Doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD., 
Katedra výtvarnej výchovy PdF UK

K ochrane život-
ného prostredia sa 
snažím prispieť as-
poň malou čiastkou 
do mlyna separo-
vaním domáceho 
odpadu, ktorého je 
z dôvodov prehna-
ného balenia potravín a produktov stále 
viac a viac . Rovnako sa doma snažíme 
i o separáciu kompostovateľného od-
padu . Najviac ma však trápi problém 
spotreby vody, keďže si jej význam špe-
ciálne uvedomujem, no zatiaľ sa nám ju, 
žiaľ, výraznejšie nepodarilo znížiť

Pracujem v odbo-
re, ktorý súvisí so 
životným prostre-
dím, a preto si po-
kladám za povinnosť 
písať aj články, ktoré 
pri ochrane svojho 
bezprostredného ži-
votného prostredia 

môže využiť aj laická verejnosť . Pokiaľ 
ide o môj súkromný život, mnoho mojich 
návykov a postojov možno síce interpre-
tovať ako príspevok k ochrane životného 

prostredia, avšak ich primárne dôvody 
sú zväčša iné . 

Tak napríklad moja averzia k nepri-
meranej spotrebe v akejkoľvek podobe 
(mimo niektorých sladkostí) tkvie v tom, 
že by mi iba strpčovala život . Mám od-
por k luxusným predmetom, zbytočnému 
spotrebnému tovaru, módnym trendom 
a rôznym „nátlakovým“ akciám zo strany 
obchodu . 

Využívam iba mestskú dopravu, bicy-
kel a vlak; moja spotreba čistiacich pro-
striedkov, teplej vody a plynu je veľmi níz-

ka . Odstavenie radiátorov takmer počas 
celého vykurovacieho obdobia má zasa 
zdravotné dôvody . Nevyhadzujem žiadne 
potraviny . Približne 300 hodín ročne, kto-
ré venujem verejnoprospešným prácam, 
považujem z veľkej časti tiež za formu 
ochrany životného prostredia . Uvedomu-
jem si však, že podobné zvyky a postoje 
u väčšiny obyvateľstva by viedli ku krachu 
mnohých firiem . No zároveň si myslím, 
že ak tento rozpor nevyriešime my, stále 
budeme pri ochrane životného prostredia 
ťahať za kratší koniec .

Prof. Ing. Karol Jesenák, PhD., Katedra anorganickej chémie PriF UK

Ochranu životného 
prostredia považujem 
za prirodzenú súčasť 
života, preto nákupy 
balím do vlastných ta-
šiek, pijem vodu z vo-
dovodu, používam 
ekologické čistiace 
prostriedky, nízkoenergetické spotrebi-
če i osvetlenie, v záhrade kompostujem, 
na polievanie využívam aj dažďovú vodu, 
bývam v energeticky úspornom dome, 
recyklujem . Snažím sa znižovať uhlíkovú 
stopu, ďalšie auto bude hybrid či elektro-
mobil, podporujem enviroprojekty .

Prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.,  
Katedra marketingu FM UK

Výsledky nášho 
výskumného tímu pri - 
nášajú poznatky vyu-
žiteľné pri prevencii 
proti biologickým invá - 
ziám, pri hodnotení 
ekologického stavu 
vôd na základe rybích 
spoločenstiev alebo 
pri realizácii opatrení zabraňujúcich zhor-
šovaniu stavu našich riek . Snažím sa tiež 
zanechávať po sebe čo najmenej odpadu 
– recyklujem, kompostujem a zadržiavam 
vodu v krajine pomocou veľkého záhrad-
ného jazierka .

Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.,  
Katedra ekológie PriF UK




