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Úvod 

 

Životné prostredie a klimatické zmeny sú v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších 

celosvetových tém. Globálne otepľovanie, nedostatok vody, obrovské požiare a straty 

v biodiverzite vyvolávajú veľké obavy tak medzi vedcami ako aj medzi všetkými 

obyvateľmi našej planéty.  

Okrem prírodných problémov je veľkou prekážkou udržateľného rozvoja aj súčasná 

nadmieru konzumná spoločnosť. Vysoký dopyt je síce pozitívne vnímaný výrobcami, 

ktorých produkcia ide na odbyt. Na druhej strane však veľká ponuka „núti“ spotrebiteľov 

k často zbytočným nákupom. Takýto spôsob spôsobuje veľkú produkciu odpadov, ohrozuje 

životné prostredie a vyčerpáva prírodné zdroje.  

Je preto veľmi dôležité, aby sme sa na chvíľu zastavili a zvážili naše správanie. Netreba 

sa spoliehať na svetové ekonomické či ekologické kongresy, ale mali by sme začať od seba. 

V našich rodinách, školách, komunitách či mestách.   

V našej práci sa chceme venovať analýze možností transformácie rodiny, komunity či 

mesta na systém „zero waste“ a s výrazným ekologickým zameraním. Cieľom práce je 

analyzovať ekologické správanie sa mladých ľudí v meste a navrhnúť model ekologicky 

udržateľného mesta. Chceme tiež poukázať na možnosti zlepšenia ekologického správania 

sa rodiny a školy.  

V prvej časti práce sa venujeme teoretickým východiskám ako aj analýze 

environmentálnych postojov mladých ľudí v najbližšom okolí. V prieskume sledujeme, aké 

majú návyky v spotrebe či cestovaní a aký je ich vzťah k ochrane životného prostredia.  

V ďalšej časti navrhujeme opatrenia, ktoré zlepšia ekologické správanie sa 

jednotlivcov, komunity a mesta. Tieto opatrenia majú pozitívny vplyv na zachovanie 

prírodných zdrojov, znižujú spotrebu i tvorbu odpadov. Majú tiež významný sociálny vplyv 

v podobe motivácie k zdieľaniu a dobrovoľníctvu.   
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1 Cieľ a metodika práce 

 

Cieľom práce je analyzovať ekologické správanie sa mladých ľudí v meste a navrhnúť 

model ekologicky udržateľného mesta. Za čiastkové ciele našej práce sme si zvolili: 

- analyzovať postoje mladých ľudí k ekologicky udržateľnému rozvoju 

- navrhnúť možnosti zlepšenia ekologického správania sa v rodine 

- navrhnúť možnosti zlepšenia ekologického správania sa v škole 

- pripraviť návrh modelu „zero waste“ mesta 

- poukázať na možnosti zdieľanej ekonomiky 

- zhodnotiť ekonomické, ekologické a sociálne prínosy trvalo udržateľného rozvoja 

mesta.  

Za účelom naplnenia cieľov sa venujeme skúmaniu teoretických východísk zvolenej 

problematiky ako aj samotnému prieskumu potrieb v regióne.  

Pri spracovaní našej témy sme využili nasledovnú metodológiu a postupy: 

- štúdium a spracovanie dostupných informačných zdrojov o trvalo udržateľnom 

rozvoji, environmentálnom správaní a udržateľnej spotrebe, 

- prieskum ekologického správania sa mladých ľudí, 

- spracovanie výsledkov prieskumu vo forme tabuliek a grafov, 

- interpretácia výsledkov prieskumu, 

- prednášky a rozhovory s odborníkmi a konzultácia priebežných výsledkov práce, 

Väčšinu zdrojov sme získali z internetu a z materiálov školy a externých poradcov. Pri 

spracovaní práce sme sa najskôr oboznámili s témou práce a jej teoretickými východiskami. 

Následne sme prostredníctvom dostupných informácií analyzovali ekologické správanie sa 

mladých ľudí. Na základe výsledkov prieskumu a štúdia dostupných informačných zdrojov 

sme navrhli model ekologicky udržateľného správania sa mesta. Identifikovali sme tiež 

možné zdroje financovania týchto aktivít.  

V závere sme zhodnotili pozitívny ekonomický, ekologický a sociálny prínos trvalo 

udržateľného rozvoja.  
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2 Analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia 

 

2.1 Analýza vonkajšieho prostredia 

 

V našej práci sa venujeme aktuálnej téme, ktorá je predmetom analýz a stratégií na miestnej, 

národnej i celosvetovej úrovni. Preto sme pri jej spracovaní vychádzali z viacerých 

strategických dokumentov.  

Prvým dokumentom je stratégia a vízia Európskej komisie „Na ceste k ekologickejšej 

a udržateľnejšej Európe“. Ciele sú konkretizované v environmentálnych akčných 

programoch. Pre rok 2020 boli identifikované tieto 3 kľúčové ciele: 

 chrániť, zachovávať a zveľaďovať prírodný kapitál Európskej únie, 

 prejsť na nízkouhlíkové, ekologické a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne 

využívajúce zdroje, 

 chrániť občanov EÚ pred environmentálnymi vplyvmi a rizikami ohrozujúcimi ich 

zdravie a blahobyt. 

Do roku 2030 boli stanovené tieto konkrétne ciele: 

 minimálne 40% zníženie emisií skleníkových plynov (z úrovne 1990),  

 aspoň 32% podiel obnoviteľnej energie,  

 aspoň 32,5% zlepšenie energetickej účinnosti1.  

 

Druhým dokumentom bol Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického 

samosprávneho kraja na roky 2015-2023 

Ovzdušie: 

Územie Banskobystrického kraja predstavuje z hľadiska čistoty ovzdušia nehomogénny 

celok. Minimálne alebo mierne znečistenie ovzdušia je v severovýchodných 

a juhozápadných častiach kraja, naopak najintenzívnejšie znečistenie sa nachádza v okolí 

najväčších miest Banská Bystrica a Zvolen, ako aj v priemyselných aglomeráciách (Žiar nad 

Hronom, Hnúšťa). V Banskobystrickom samosprávnom kraji dochádza k znižovaniu emisií 

CO. Najväčším producentom emisií v kraji je okres Žiar nad Hronom, za posledné roky 

dochádza aj v tomto okrese k malému poklesu u tejto emisii. Najmenej zaťaženým okresom 

je okres Banská Štiavnica. 

                                                           
1 https://europa.eu/european-union/topics/environment_sk 
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Graf 1 Prehľad produkcie základných znečisťujúcich látok 

 

V grafe je prehľad za roky 2009 až 2013 pri produkcii základných znečisťujúcich látok (CO, 

NOx, SO a TZL) v Banskobystrickom samosprávnom kraji. 

Vodné hospodárstvo 

Hydrologické pomery Banskobystrického kraja sú ovplyvnené prírodným členením. 

Rôznorodosť orografických a geomorfologických daností sa odzrkadľuje v pestrej 

geologickej stavbe, čo má vplyv na odtokové pomery i výskyt podzemných vôd.  

Územie kraja patrí do troch čiastkových povodí - Hron, Ipeľ a Slaná a dĺžka vodných tokov 

je na území 4977 km. Údolie Hrona je nosnou vodnou osou kraja. Južnú a juhovýchodnú 

časť územia kraja odvodňujú rieky Ipeľ a Slaná, ktoré majú v dôsledku suchej a teplej klímy 

nižšiu výdatnosť. 

Prírodné liečivé zdroje v Brusne, Číži, Dudinciach, Kováčovej, Sliači a Sklených Tepliciach, 

ktoré sú využívané na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti a prírodné minerálne zdroje 

v Čeríne, Klokoči, Fiľakove, Maštinci, Santovke, Slatine a Tornali majú vyhlásené ochranné 

pásma, v ktorých je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť 

tieto zdroje. 

Termálne pramene v Dolnej Strehovej, Tornali, Veľkej Suchej, Vyhniach, Rapovciach, 

Rimavskej Sobote, Kremnici a Sielnici, ktoré sa využívajú na rekreačné účely, nemajú 

ochranné pásma stanovené. 

Samostatnú kapitolu tvoria banské vody, ktoré voľne vytekajú z povrchových a hlbinných 

baní(z rudného obvodu Banskej Štiavnice, Kremnice, Lubeníka, Hnúšti, Veľkého Krtíša).  
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Odpadové hospodárstvo 

Jednou z priorít na národnej a regionálnej úrovni je znižovanie tvorby odpadov, ich 

zhodnocovanie a znižovanie ich zneškodňovania najmä skládkovaním. Produkcia odpadov 

podľa krajov je v nasledujúcom prehľade z ktorého vyplýva, že najviac komunálnych 

odpadov sa vyprodukuje v najvyspelejších regiónoch SR. Pozitívom je trend poklesu 

celkového objemu komunálneho odpadu. 

Tabuľka 1 Produkcia komunálneho odpadu v tonách za roky 2011 – 2013 

Kraj 2011 2012 2013 

Banskobystrický 176 752 181 258 171 532 

Bratislavský 268 283 258 625 262 437 

Košický 203 434  214 141 216 320 

Nitriansky 262 702  257 171 251 714 

Prešovský 200 950 199 338 198 123 

Trenčiansky 198 684 194 819 200 094 

Trnavský 241 247 232 354 231 574 

Žilinský 214 632 213 069 212 635 

Spolu 1 766 990 1 750 775 1 744 429 

Zdroj. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2015-2023 

Ochrana prírody a krajiny 

Rôznorodosť podmienok Banskobystrického kraja daná najmä pestrým geologickým 

substrátom, veľkým vertikálnym rozpätím územia, geomorfologickými a klimatickými 

pomermi vytvára podmienky pre veľkú rozmanitosť biotopov, ktorá podmieňuje i vysokú 

biodiverzitu rastlinných a živočíšnych spoločenstiev. V kraji nachádzame aj početné výtvory 

neživej prírody (jaskyne, vodopády, tiesňavy, bralné útvary).  

Tabuľka 2 Veľkoplošné chránené územia - národné parky  a chránené krajinné oblasti  

Kategória a názov  Okres  Celková 

výmera (ha)  

Z toho 

výmera v 

kraji (ha)  

Celková 

výmera OP 

(ha)  

Z toho 

výmera OP 

v kraji (ha)  

NP Nízke Tatry  BB, BR  72 842  19 042  110 162  63 944  

NP Muránska planina  BR, RA, RS  20 138  20 138  21 698  21 698  

NP Veľká Fatra  BB  40 371  4 888  26 133  1 628  

NP Slovenský raj  BR  19 763  526  13 011  0  

NP Slovenský kras  RA  34 611  0  11 742  1 576  

CHKO Poľana  BB, BR, ZV, 

DT  

20 360  20 360  x  x  

CHKO Cerová 

vrchovina  

LC, RS  16 771  16 771  x  x  

CHKO Štiavnické 

vrchy  

BS, KA, ZC, 

ZH, ZV  

77 630  66 390  x  x  

CHKO Ponitrie  ZV, ZH  37 665  6 115  x  x  

Spolu   340 151  154 230  182 746  88 846  

Zdroj. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2015-2023 
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Environmentálne záťaže 

V kraji sa podľa Informačného systému environmentálnych záťaží nachádza 119 lokalít 

s pravdepodobnou environmentálnou záťažou, 42 lokalít s potvrdenou environmentálnou 

záťažou a 94 lokalít, ktoré už boli rekultivované alebo na nich prebiehajú sanačné práce. 

Približne 38 % zo všetkých lokalít s pravdepodobnou environmentálnou záťažou tvoria 

skládky odpadu, nasledujú lokality s poľnohospodárskou činnosťou, ktoré tvoria 21 % 

podiel, potom lokality s priemyselnou výrobou so 14% podielom a lokality s ťažbou rúd 

tvoria 13 % podiel. 

V rámci strategickej časti stanovil Banskobystrický kraj tieto prioritné oblasti: 

Prioritná oblasť 1: Zdravé a adaptabilné prostredie - Zelený región 

Špecifický cieľ 1.1: Vytvoriť predpoklady pre budovanie systému bezpečnej a ekologickej 

dopravy na území kraja zvýšením atraktivity verejnej osobnej a nemotorovej dopravy 

Špecifický cieľ 1.2: Podporovať zmierňujúce a adaptačné opatrenia zmeny klímy 

 Realizácia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry 

 Revitalizácia vnútroblokov v mestách 

 Podpora občianskych a komunitných zelených iniciatív 

 Vypracovanie koncepčného dokumentu (zmeny klímy, nízko uhlíková stratégia) 

Špecifický cieľ 1.3: Zhodnocovať prírodný potenciál vidieckej krajiny 

 Vypracovanie rozvojového dokumentu v oblasti rozvoja vidieka 

 Podpora integrovaných krokov na riešenie ekonomických, environmentálnych, 

klimatických a sociálnych problémov ovplyvňujúcich vidiecke oblasti 

 Podpora podnikateľských aktivít na vidieku so zameraním na cestovný ruch, 

ekologické poľnohospodárstvo, ekosystémové služby a lesné hospodárstvo 

Špecifický cieľ 1.4: Zlepšiť kvalitu životného prostredia 

 Zlepšenie systému zberu, separácie a zneškodňovania odpadu 

a prevencia/odstraňovanie environmentálnych záťaží 

 Zlepšovanie kvality ovzdušia s dôrazom na tuhé emisie 

 Realizácia opatrení na elimináciu dopadu prírodných katastrof a iných rizík 

s dopadom na kvalitu životného prostredia 

 Zlepšenie stavu zásobovania obyvateľstva kvalitnou pitnou vodou 

 Realizácia opatrení na ochranu prírody a území NATURA 20002 

                                                           
2 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023 

(https://rozvojvidieka.webnode.sk/news/phsr-bbsk-2015-2023-sea/) 
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Tretím strategickým dokumentom, na ktorý nadväzuje náš projekt je Program 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Detva na roky 2016 – 2023.  

V rámci environmentálnej činnosti sú stanovené tieto priority a ciele: 

Podporovať ekosystémové služby v intraviláne a extraviláne mesta 

- podporovať opatrenia na zmiernenie dopadov klimatických zmien (na vodných 

tokoch aj mimo vodných tokov, čistenie korýt) v meste s dostupnosťou pre región 

- podporovať výsadbu, revitalizáciu verejnej zelene (komunitné záhrady, zelené 

strechy, ...) 

- podporovať zachovanie tradičného vzťahu k územiu a jeho obhospodarovaniu 

- podporovať naplnenie cieľov biosférickej rezervácie Poľana UNESCO a krajiny 

Podpoľania 

- napĺňať ciele biosférickej rezervácie Poľana UNESCO a krajiny Podpoľania 

Rozvíjať lokálnu ekonomiku / hospodárstvo vrátane cestovného ruchu a turistiky, 

pôdohospodárstva, farmárčenia, lesníctva, rybárstva a poľovníctva 

- podporovať zachovanie a zatraktívnenie genofondových, krajinných prvkov, 

drevnotrávnych porastov a brehových porastov 

- podporovať ekologické poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo 

- podporovať zachovanie a rozvoj tradičného obhospodarovania pôdneho a lesného 

fondu (napr. terasovité políčka, ...) 

- prehĺbiť spoluprácu poľnohospodárskych a lesníckych subjektov 

Zabezpečiť rozvoj odpadového hospodárstva 

- podporovať recyklovanie odpadu 

- zvýšiť % zhodnoteného a triedeného odpadu 

- zvýšiť informovanosť o potrebe triedenia odpadu 

- dobudovať systém zberu triedeného odpadu3 

  

                                                           
3 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Detva na roky 2016 – 2023 

(https://www.detva.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=70506) 
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2.2 Analýza vnútorného prostredia 

 

V januári 2020 sme zrealizovali dotazníkovými prieskum medzi spolužiakmi, priateľmi 

a známymi v mojom okolí. Dotazník obsahoval 17 otázok a bol distribuovaný online 

prostredníctvom nástroja Google Forms. Dostali sme celkovo 116 odpovedí.  

Cieľom prieskumu bolo zistiť postoj respondentov k životnému prostrediu, ich 

environmentálne správanie a ich názor na ekologické aspekty života v meste, resp. obci.  

 

Graf 2 Miesto nákupu potravín  

 

V prvej časti dotazníka sme zisťovali spotrebiteľské správanie sa respondentov. Až 84 % 

opýtaných nakupuje základný spotrebný tovar v supermarketoch. Iba 15 % nakupuje 

v menších predajniach a len 1 % (2 respondenti) uprednostňujú nákup na tržnici. 

Považujeme to za negatívny výsledok, pretože nákupom v supermarketoch podporujeme 

zahraničných dodávateľov. Tí ponúkajú tovary, ktoré musia prejsť dlhú cestu 

k spotrebiteľovi a tým zanechávajú veľkú ekologickú stopu.  

 

Graf 3 Množstvo nakupovaných potravín a drogérie 

84%

15%

1% Kde kupuješ ty a tvoja rodina potraviny? 

v supermarketoch

v menších
predajniach

na tržnici

27%

73%

Aké balenia potravín alebo drogérie kupujete 
do vašej domácnosti?

malé balenia, lebo sú
praktické

väčšie balenia, lebo sú
ekologickejšie
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Za pozitívum považujeme, že takmer tri štvrtiny rodín respondentov nakupujú drogériu 

a potraviny vo väčšom balení. Považujú to za ekonomickejšie i ekologickejšie riešenie.   

 

Graf 4 Tašky používané pri nákupoch  

 

Viac ako polovica opýtaných používa pri nákupoch väčšinou vlastnú tašku, 32 % dokonca 

vždy vlastnú tašku. Je to spolu viac ako 80 %, čo je pozitívne a vyjadruje ekologický prístup 

k nákupom. Ani jeden opýtaný neuviedol, že kupuje igelitové tašky pri každom nákupe.  

 

Graf 5 Recyklácia odpadu v domácnostiach  

 

V rodinách viac ako troch štvrtín respondentov recyklujú odpad. Pri doplňujúcich otázkach 

niekoľkým opýtaným sme zistili, že ide predovšetkým o základnú úroveň triedenia odpadu, 

ktoré im ponúkajú komunálne služby mesta či obce. Zároveň viacerí vyjadrili pesimizmus 

nad spôsobom konečného triedenia odpadu.  

V ďalšej časti sme analyzovali spôsob dopravy opýtaných žiakov a ich rodičov do školy, 

resp. do práce.  

32%

54%

14%

0%
Pri nákupoch

používaš vždy vlastnú
tašku

používaš väčšinou
vlastnú tašku

kupuješ väčšinou
igelitové tašky

kupuješ vždy
igelitové tašky

77%

23%

Recyklujete doma odpad? 

áno

nie
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Graf 6 Spôsob prepravy do školy 

 

Väčšina (60 %) opýtaných chodí do školy verejnou dopravou, resp. pešo (22 %). Ide 

o ekologický prístup k doprave. Nakoľko však väčšina opýtaných boli študenti, mohli mať 

tieto odpovede aj ekonomické príčiny.  

 

Graf 7 Spôsob prepravy do práce 

 

Za reprezentatívnejšie považuje odpovede za rodičov, z ktorých až 71 využíva na dopravu 

do práce auto. Verejnú dopravu uprednostňuje len 16 % opýtaných. Ide o mimoriadne 

neekologický postoj. Odpovede zmierňuje len skutočnosť, že v mnohých prípadoch ide 

o carsharing, teda spoločné dochádzanie viacerých kolegov do práce. Dôvodom tohto 

výsledku sú jednak zlé spojenia, a jednak tiež slabá ekonomická motivácia v podobe 

vysokého cestovného.  

22%

60%

1% 17%

Ako chodíš do školy?

pešo

verejnou dopravou

na bicykli

autom

12%

16%

1%

71%
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pešo

verejnou dopravou

na bicykli
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Za pozitívne považujeme výsledky nášho prieskumu v oblasti pestovania a spracovanie 

vlastných poľnohospodárskych výrobkov. Sme si vedomí, že odpovede sú výrazne 

ovplyvnené vidieckym charakterom nášho regiónu a že vo väčšom meste by boli výsledky 

určite iné.  

 

Graf 8 Pestovanie vlastných plodín 

 

 

Graf 9 Spracovanie vlastného ovocia a zeleniny 

 

Až takmer 80 % respondentov má doma, resp. u starých rodičov záhradku, v ktorej si 

dopestujú vlastné ovocie a zeleninu. Ešte väčší počet (93 %) spracúva doma vlastné ovocie 

a zeleninu, a to vo forme mrazených potravín, marmelád, kompótov, štiav a podobne. 

V priemere až 39,33 % ovocia a zeleniny, ktoré rodiny spotrebujú, pochádzajú z vlastných 

záhradiek.  

Veľmi nepriaznivo dopadli výsledky týkajúce sa množstva času stráveného v prírode, resp. 

dobrovoľníckych aktivít v prírode. Negatívne vnímame túto skutočnosť hlavne z dôvodu, že 
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náš región ponúka mimoriadne vhodné prírodné podmienky a nachádzajú sa tu vzácne 

prírodné pamiatky, vrátane Chránenej krajinnej oblasti Poľana.  

 

 

Graf 10 Účasť na dobrovoľníckych aktivitách  

 

 

Graf 11 Forma účasti na dobrovoľníckych aktivitách  

 

Len 11 % opýtaných sa zúčastňuje dobrovoľníckych aktivít zameraných na životné 

prostredie. Z nich sa najčastejšie (55 %) venujú čisteniu potoka či lesov v okolí. Z ďalších 

aktivít uviedli tiež upratovanie verejného priestranstva či sadenie nových stromčekov.  
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Graf 12 Množstvo času tráveného v prírode 

Mladí ľudia trávia veľmi málo času v prírode. Až 30 % z nich uviedlo, že je to menej ako 

2 hodiny do týždňa. Polovica opýtaných trávi v prírode od 2 do 10 hodín a len 4 % viac ako 

20 hodín za týždeň. Aj tieto výsledky potvrdzujú, že mladí ľudia uprednostňujú mobil, 

počítač a sociálne siete ako najčastejšiu formu trávenia voľného času.  

 

 

Graf 13 Hodnotenie environmentálneho správania sa mesta 

 

V závere sme sa venovali hodnoteniu environmentálneho správanie sa mesta, resp. obce. 

Respondenti hodnotili známkami ako v škole, t. j. 1 – najlepšie hodnotenia a 5 – najhoršie 

hodnotenie. Najlepšie hodnotenie (2,56) dostalo množstvo verejných dopravných 

prostriedkov v obci a regióne. Pod hodnotenie 3 sa dostala aj recyklácia odpadu. Najhoršie 
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dopadlo organizovanie environmentálnych aktivít v meste – s hodnotením 3,73. Nezáujem 

mesta motivovať občanov k zvyšovaniu ekologického povedomia sa odzrkadlilo aj 

v prístupe občanov k ekologickému dobrovoľníctvu.  

Našim prieskumom sme zistili, že v našom regióne sú snahy o ekologický prístup k spotrebe 

i k životu. Za pozitívne považujeme hlavne pestovaniu a spracovanie vlastného ovocia 

a zeleniny či triedenie odpadu. Najhoršie výsledky sme zistili v spôsobe dopravy ľudí do 

zamestnania a v aktivitách na ochranu životného prostredia. Veľmi zle bolo hodnotené tiež 

environmentálne správanie sa miest a obcí, kde opýtaní žijú.  
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3 Návrh modelu trvalo udržateľného mesta 

 

Na základe štúdia strategických dokumentov, výsledkov prieskumu a predovšetkým vlastnej 

motivácie sme navrhli model ekologického mesta, školy a rodiny.  

 

3.1 Ekologické mesto 

 

Pri navrhovaní modelu správania sa mesta v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja 

sme sa zaoberali niekoľkými podkategóriami aktivít.  

 

3.1.1 Detský klub, komunitné centrum alebo škôlka v prírode 

 

Mohlo by byť zriadené občianskym združením alebo mestským úradom v prírodnom 

prostredí a fungovalo by na ekologických princípoch. Hlavným cieľom je dostať deti späť 

do prírody, prebudiť v nich vzťah k prírode a zodpovednosť za svoje okolie. Všetky 

vybavenie by bolo výlučne z dreva alebo ekologických materiálov, vybudovalo by sa tu 

kompostovisko, spoločná záhradka a pod. 

Aktivity klubu: 

- organizovanie aktivít a workshopov o ochrane životného prostredie 

- kurzy učenia sa „prvého varenia“ 

- starostlivosť o okolie 

- spoločné posedenia v prírode (napr. nedeľné obedy rodín v prírode) 

- aktivity na spoznávanie rytmu ročných období 

- oslava sviatkov v prírode 

- rôzne rodinné projekty (napr. výsadba záhradky, stavanie záhradného domčeka 

a pod.) 

- zber a poznávanie liečivých a lesných plodov 

- poznávanie fyzikálnych javov v prírode (voda, pôda, teplota ...) 

- kreatívne vzdelávanie (maľovanie, vyrezávanie ...) 

- pohybové hry v prírode 

- návštevy miestnych fariem a starostlivosť o zvieratá 

Možnosti financovania: príspevky členov, 2 % dane, granty 
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3.1.2 Ekologický kalendár 

 

Mestský úrad by mohol využiť ako nástroj motivácie na zlepšenie postojov k životnému 

prostrediu tiež organizovanie spoločných aktivít pre obyvateľov a miestne komunity. 

Aktivity by mohli byť zamerané na dobrovoľníctvo a vzájomné zdieľanie výrobkov 

a činností.  

Možný návrh ekologického kalendáre mesta/obce: 

- pondelok: deň bez áut (aspoň raz do mesiaca) – v tento deň by majitelia vodičského 

preukazu mohli jazdiť v Detve bezplatne 

- utorok: GIVINGTUESDAY - #GivingTuesday – je sviatok štedrosti, darovania 

a dobrovoľníctva, rozšírený vo viac ako 150 krajinách. Obyvatelia mesta by 

organizovali dobrovoľnícke aktivity vo svojom okolí, pomáhali susedom a pod.  

- streda: bazár nepotrebných a prebytočných vecí (raz do mesiaca) 

- štvrtok: výmena farmárskych výrobkov miestnych farmárov, možnosť nákupu zo 

strany občanov 

- piatok: vegetariánsky piatok 

- sobota: spoločné upratovanie ulice/mesta/okolia 

- nedeľa: výlety do prírody organizované mestom Detva alebo občianskym združením 

– zamerané hlavne na rodiny s deťmi, zahrnúť aktivity v rámci Geocachingu. 

 

3.1.3 Zdieľaná komunita 

 

Aj keď hovoríme o návrhu ekologického mesta, iniciatíva pre zlepšenie ekologického 

správania sa by mala vychádzať zdola. V prípade, že by nebol záujem mesta o spoločné 

aktivity, mohli by miestne komunity zorganizovať vlastnú kampaň zameranú na zdieľanú 

komunitu.  

V rámci tejto iniciatívy navrhujeme tieto aktivity. 

- Vytvoriť zdieľané komunity v jednotlivých častiach mesta, na sídliskách 

a zorganizovať aktivity podľa priestorových a logistických možností lokality.  

- Ako naštartovať zdieľanú komunitu? – zorganizovať spoločné upratovanie ulice, 

sadenie kvetov, kríkov, spoločný nedeľný obed a pod. Zriadiť spoločnú nástenku, 

schránku.  
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- Vytvoriť Facebook skupinu, kde môžu spolu nielen komunikovať ale si aj požičiavať 

veci – vytvoriť tam album vecí, ktoré si navzájom môžu požičať. 

- Vytvoriť na Facebooku tiež album s vecami, ktoré už nepotrebujeme a vyzvať 

známych, aby si popozerali, či sa im niečo hodí. 

- Všetko, čo nám zvýši a dá sa ešte použiť, ponúknuť susedom alebo ponúknuť ľuďom 

v núdzi (ide to aj občianske združenia, prípadne potravinové banky). 

- Založiť komunitnú záhradku pre obyvateľov, kde by sa nachádzalo spoločné 

kompostovisko pre odpad z domácností, spoločná nádrž na polievanie napojená na 

dažďovú vodu, prípadne aj menšia hospodárska budova s menšími hospodárskymi 

zvieratami, pre ktoré by obyvatelia nosili nespotrebované zvyšky. Obyvatelia by sa 

starali o záhradku a hospodárstvo spoločne, pričom by bol zvolený jeden vedúci. 

Obyvatelia by si tiež dohodli „služby“ – každý deň v týždni jedna rodina (rodiny).  

- Následne by sa založila „spoločná špajza“, kde by sa jednak uskladnili produkty 

z komunitnej záhradky a jednak by obyvatelia mohli nakupovať spoločne potraviny. 

Nákupy by boli vo veľkom balení, čím by sa minimalizoval odpad a tiež by sa 

ušetrilo finančne. Obyvatelia by si dohodli pravidlá čerpania zásob. Každá rodina by 

mala svoj kredit, ktorý by postupne čerpala.  

- Súčasťou by bola aj kuchynka, kde by mohli občania pripravovať domáce produkty 

(sirupy, marmelády...). 

- Komunita by mohla tiež založiť si komunitnú dielňu, kde by si susedia požičiavali 

náradie ale tiež pomáhali pri opravách.  

- Komunitný chov včiel a ich prenájom poľnohospodárom na opeľovanie rastlín. 

- Pravidelne by sa mohli organizovať bazáre s nepotrebnými vecami na ulici, či 

v meste. 

Komunitné priestory a vybavenie by sa vy financovali z členského príspevku.  

 

3.1.4 Možnosti podpory zo strany mestského úradu 

 

Hlavnú úlohu pri transformácii mesta Detva na bezdopadové mesto s pozitívnym postojom 

k životnému prostrediu by samozrejme mala mať miestna samospráva. Je potrebné, aby 

pripravila stratégiu a akčný plán, kde by si za hlavné priority stanovila znižovanie odpadov, 

podporu zdieľanej ekonomiky, ochranu životného prostredia a podporu biodiverzity. Za 

týmto účelom navrhuje postupnú realizáciu nasledovných aktivít.  



21 

 

Vybudovať verejne prístupný park so zeleňou, okrasnými drevinami a drevenými 

lavičkami, altánkom, kde by mohli tráviť obyvatelia mesta voľný čas, organizovať pikniky 

a rôzne ekologicky orientované podujatia. Park by mali budovať samotní občania 

svojpomocne, aby si sami zvolili najvhodnejšiu architektúru a následne si priestory viac 

vážili. Vďaka spoločnému plánovaniu a práci sa môže zlepšiť komunikácia, vzťahy 

a spolupatričnosť medzi ľuďmi navzájom ako aj medzi obyvateľstvom a úradmi. Materiál 

na výstavbu a sadenice stromov a kvetov by mohli sponzorsky poskytnúť miestne firmy.  

Zriadiť „obecnú komunitnú dielňu“ – bolo by tu umiestnené náradie, ktoré by zdieľali 

obyvatelia a mohli uskutočniť drobné opravy. V dielni by sa tiež nachádzala informačná 

tabuľa so zoznamom obyvateľov, ktorí sú zruční v určitých opravách a mohli by pomôcť 

ostatným. Mohla by tu byť aj požičovňa spotrebičov, ktoré nepotrebuje rodina dennodenne 

(napr. pekáreň chleba, palacinkovač). Každý by si mohol spotrebič na určitú dobu požičať 

a následne vrátiť. Dielňa by sa financovala z prenájmov priestorov a predmetov.  

Motivácia miestnych podnikateľov k zriadeniu bezobalového obchodu – napr. 

poskytnutím zvýhodneného prenájmu, zamestnaním znevýhodnených obyvateľov 

s dotáciou mesta a úradu práce, daňovými úľavami, podporou verejného obstarávania zo 

strany organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (prípadne aj obecných úradov 

v regióne), poskytovaním zvýhodnených poukážok na nákup v tomto obchode. V Hriňovej 

už má rodina spolužiaka z prvého ročníka OA takýto obchod na drogériu, plánuje ho rozšíriť 

aj do Detvy.  

Zriadiť predajňu s tovarom na konci spotreby, prípadne prebytkami z reštaurácií, kde 

by si ich mohli kúpiť za symbolickú cenu znevýhodnení občania. Rovnako by sa sem mohla 

doniesť aj nepoužitá drogéria a iné predmety.  

Zriadiť „reuse centrum" a podporiť obehovú ekonomiku  - miesto, kde môžu občania 

uložiť veci, ktoré už nepotrebujú. Iní občania by si ich mohli zakúpiť za symbolickú cenu 

alebo vymeniť. Centrum by mohlo slúžiť aj pre širší región. Bolo by dôležité, aby nedošlo 

k zneužívaniu ľuďmi, ktorí by veci ďalej predávali. Je to otázkou výchovy obyvateľov. Časť 

by sa mohla venovať na charitu. 

Zriadiť antikvariát so starými knihami.  

Zriadiť chránenú dielňu pre znevýhodnených obyvateľov s ekologickým zameraním – 

napr. výroba recyklačných košov a zavedenie triedeného zberu odpadu, spracovanie 

byliniek, pestovanie sadeníc plodín, ktoré by sa poskytovali rodinám za zvýhodnenú cenu. 

Tiež by mohli pracovať vo vyššie uvedených zariadeniach.  
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Zriadenie mestského ovocného sadu, o ktorý by sa starali znevýhodnení občania, školy 

v rámci vyučovania ako aj dobrovoľníci. Ovocie by sa predávalo na farmárskych trhoch, 

prípadne by sa využil princíp samozberu.  

Zriadiť ekologický cintorín - bez veľkých náhrobných kameňov, masívnych betónových 

hrobov či plastových kvetov 

V spolupráci s miestnym útulkom pre zvieratá zriadiť canisterapiu. Mohla by sa 

využívať pre postihnuté deti z Domova sociálnych služieb v Detve, obyvateľov domova 

dôchodcov či pre problémové deti v spolupráci s CaPPP Detva. Za poplatky by sa 

financovala prevádzka útulku.  

Podporovať stavbu ekologických nízkoenergetických domov – poskytnúť odbornú 

pomoc pri vypracovaní projektovej dokumentácie, prioritne vydávať stavebné povolenia na 

takéto budovy. Alternatívou je tiež podanie žiadosti o grant zo strany mesta na vybudovanie 

takýchto domov a ich následný predaj alebo prenájom obyvateľom.  

Organizovanie prednášok o využívaní obnoviteľných zdrojov a o využívaní vecí 

s cieľom zero waste 

Ekologické dobrovoľníctvo – motivovať jednotlivcov a firmy k dobrovoľníckym 

aktivitám organizovaním pravidelného upratovania v meste a okolí. Zriadiť portál na stránke 

mesta, kde by zverejňovali organizácie svoj dopyt po dobrovoľníckej práci a ktokoľvek by 

sa mohol prihlásiť. Tiež by sa mohli registrovať dobrovoľníci so svojou ponukou služieb.  

Ekologické zdaňovanie – motivovať firmy nižšími daňami pri preukázateľnom prínose 

firmy v oblasti ekológie, úspory energií či znižovania miery odpadov. To isté by platilo aj 

pre domácnosti.  

Podporovať potravinovo sebestačné rodiny – napr. poskytovaním sadeníc 

plodín/stromčekov dopestovaných v mestskej chránenej dielni rodinám za zvýhodnenú 

cenu. Motivovať ich tým k opätovnému zriadeniu záhradiek, namiesto nevyužitých 

zatrávnených plôch pri domoch.  

Zaviesť v Detve bikesharing, ktorý by umožnil za pomoci mobilnej aplikácie 

požičiavanie bicyklov, a to jednak na prepravu do školy/do práce, ale tiež na podporu 

cykloturistiky ako vhodného spôsobu trávenia voľného času. Cieľovou skupinou by boli 

obyvatelia mesta i turisti.  

Vyhlásiť výzvu spolufinancovanú mestským rozpočtom na menšie technické úpravy na 

ekologickom princípe: 
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 Zvyšovanie podielu zelene: výsadba úžitkových rastlín, ovocných stromov 

a budovanie záhradiek, tvorba záhonov, parčíkov so zeleňou s nižšími nárokmi na 

závlahu, s neinvazívnymi druhmi rastlín 

 Znižovanie tvorby odpadu a jeho ďalšie využitie:  inštalácia zariadení na triedenie a 

recykláciu odpadu, budovanie kompostérov, vermikompostérov, využitie 

kompostovaného biologicky rozložiteľného odpadu na úpravu pôdy 

 Budovanie plôch a zariadení s edukačnými prvkami: budovanie náučných, pocitových 

chodníkov, náučných preliezok, poznávacích záhrad, bylinkových záhrad a pod.  

 Podpora e-mobility (napr. pre školy alebo úrady): zavedenie prvkov e-mobility: e-

bicykle, e-kolobežky, budovanie prístreškov na bicykle a kolobežky 

 Úspora energií: využívanie prvkov obnoviteľných zdrojov energie, napr. využitie 

solárnej energie, veternej energie na vonkajšie osvetlenie – pre bytové domy, sídliská, 

úrady, školy 

 Podpora prvkov zelenej infraštruktúry: budovanie zelených fasád, zelených stien, 

vertikálnych záhrad, závlahových systémov (hmlové, využitie zadržanej vody na 

závlahu), dažďových záhrad, dažďových zberných jazierok, inštalácia povrchových 

zberných nádob na dažďovú vodu, vybudovanie skleníka – walipini (podzemný 

skleník pre celoročné pestovanie zeleniny, ovocia, byliniek 

 Ochrana pôdy:  výsadba pôdopokryvných rastlín, mulčovanie pôdy, výmena 

„bežných" asfaltových a betónových plôch za priepustný asfalt, priepustný betón, 

vegetačné povrchy a priepustné povrchy  

 Podpora biodiverzity: ekozáhradky, chov včiel, hmyzie domčeky a pod4. 

O tieto granty by sa mohli uchádzať školy, úrady, verejné organizácie prípadne aj 

firmy, pričom miera spolufinancovania by sa líšila podľa toho, či ide o verejný alebo 

súkromný sektor.  

Mesto by mohlo získať prostriedky na financovanie týchto aktivít aj prostredníctvom 

účasti na národných alebo európskych projektoch. 

Samozrejmosťou by bolo poskytovanie bezplatného poradenstva pri realizácii 

projektov.  

Mestský úrad by mohol poskytovať poradenstvo aj právnickým a fyzickým osobám, 

ktoré by sa chceli individuálne uchádzať o granty. 

 

                                                           
4 https://www.direktor.sk/sk/vyzvy/grantove-vyzvy 
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Aktivity na podporu biodiverzity: 

 Zorganizovať aktivitu/projekt – zasaď strom v každej škole/škôlke 

 Vybudovať v školách a škôlkach „záhrady, ktoré učia“, kde by si deti vytvorili vzťah 

k pestovaniu plodín, namiesto ich kupovania. Záhrada by tiež slúžila na zvýšenie 

samozásobovania školských jedální.  

 Rozširovanie zelených plôch a areálov ne sídliskách 

 Hlasovanie o najkrajší zelený areál v meste 

 Tútorstvo škôl nad riekou/potokom/chráneným areálom 

 Súťaž „Nájdi najškaredšiu budovu/areál, vypracuj projekt a zrealizuj ho!“ 

 Akcie „Adoptuj si“ 

a. strom – každá rodina/občan by si mohol adoptovať jeden strom. Finančné 

prostriedky by sa využili na starostlivosť o zeleň v meste 

b. lavičku – za finančný príspevok by sa osadili lavičky v meste 

c. lesné zvieratko – financovala by sa starostlivosť o zvieratá v zime 

Do budúcnosti by sa mohlo uvažovať s možnosťou zaviesť spoločný centrálny ohrev vody 

a vykurovania, na ktorý by sa využíval odpad z lesného priemyslu. Mohla by sa tiež vytvoriť 

skládku organického odpadu v meste pre domácnosti. Odmenou by boli nižšie poplatky za 

odvoz komunálneho odpadu. Následne by mohli jazdiť mestské autobusy na bionaftu 

vyrábanú zo zvyškov potravín. Mestská doprava by tak mohla byť za zvýhodnenú cenu, 

prípadne zadarmo.  

Tiež by sa mohla založiť farma alebo hospodársky dvor s menšími hospodárskymi 

zvieratami, kde by mohli obyvatelia mesta odovzdávať prebytky z domácej kuchyne. 

Zároveň by slúžil aj ako vzdelávacia farma pre deti na tému tradičného hospodárenia. 
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3.1.6 Časový harmonogram 

 

Sme si vedomí, že nie je reálne zorganizovať všetky navrhované aktivity. Z dôvodu 

jednoduchšej organizácie a nižších finančných nákladov navrhujeme začať s týmito 

aktivitami: 

Tabuľka 3 Návrh organizačného zabezpečenia aktivít 

Aktivita 

Časová 

realizácia Zodpovednosť Financovanie 

Vybudovať verejne 

prístupný park so 

zeleňou, okrasnými 

drevinami a 

drevenými 

lavičkami, altánkom 5 mesiacov 

Mestský úrad v 

spolupráci so 

školami, 

občianskymi 

združeniami a 

firmami 

Park by mali budovať samotní 

občania svojpomocne. 

Materiál na výstavbu a sadenice 

stromov a kvetov by mohli 

sponzorsky poskytnúť miestne 

firmy. Prevádzka parku by bola 

zabezpečovaná zamestnancami 

chránenej dielne 

Zriadiť „obecnú 

komunitnú dielňu“  1 mesiac 

Mestský úrad v 

existujúcich 

nevyužívaných 

priestoroch  

Veľkú časť vybavenia by mohli 

poskytnúť organizácie v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

ako aj jednotlivci či firmy - vo 

forme nábytku a vybavenia, ktorú 

už nepotrebujú. Mestský úrad by 

financoval prevádzku dielne 

(energie a stáleho zamestnanca) 

Zriadiť „reuse 

centrum" a podporiť 

obehovú ekonomiku   

2 mesiace 

Všetky aktivity 

by sa nachádzali 

v jednom 

objekte. Priestory 

by poskytol 

mestský úrad 

Veľkú časť vybavenia by mohli 

poskytnúť organizácie v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

ako aj jednotlivci či firmy - vo 

forme nábytku a vybavenia, ktorú 

už nepotrebujú. Mestský úrad by 

financoval prevádzku dielne 

(energie a stáleho zamestnanca). 

Zriadenie priestorov 

s bazárom s 

oblečením  

Zriadiť antikvariát so 

starými knihami 
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Zriadiť predajňu s 

tovarom na konci 

spotreby, prípadne 

prebytkami z 

reštaurácií 

Mohlo by ísť o kumulovanú 

funkciu so zamestnancom 

zodpovedným za obecnú 

komunitnú dielňu.  

Zriadiť chránenú 

dielňu pre 

znevýhodnených 

obyvateľov s 

ekologickým 

zameraním  4 mesiace 

Mestský úrad, 

príp. obecný 

sociálny podnik 

Mzdy - z projektu úradu práce na 

fungovanie chránenej dielne, 

prevádzkové náklady by boli 

súčasťou podnikateľskej činnosti 

mestského úradu. Náklady by sa 

vrátili vo forme výnosov z 

predaja výrobkov a poskytovania 

služieb 

Zriadenie mestského 

ovocného sadu, o 

ktorý by sa starali 

znevýhodnení 

občania, školy v 

rámci vyučovania 

ako aj dobrovoľníci 3 mesiace 

Mestský úrad na 

obecnom 

pozemku 

Mzdy - z projektu úradu práce na 

fungovanie chránenej dielne. 

Čiastočne by bola prevádzka 

zabezpečovaná formou 

dobrovoľníckej činnosti. 

Prevádzkové náklady by boli 

súčasťou podnikateľskej činnosti 

mestského úradu. Náklady by sa 

vrátili vo forme výnosov z 

predaja výrobkov. 

Organizovanie 

prednášok o 

využívaní 

obnoviteľných 

zdrojov a o 

využívaní vecí s 

cieľom zero waste priebežne 

Mestský úrad v 

spolupráci so 

školami   Forma dobrovoľníckej práce 

Zriadiť ekologický 

cintorín  1 mesiac 

Mestský úrad 

nariadením o 

obmedzeniach 

Žiadne dodatočné náklady okrem 

jednorazového odvozu 

nežiadúcich materiálov 
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používania 

plastov a pod. 

Podporovať 

potravinovo 

sebestačné rodiny – 

napr. poskytovaním 

sadeníc 

plodín/stromčekov 

dopestovaných v 

mestskej chránenej 

dielni rodinám za 

zvýhodnenú cenu 

podľa 

sezóny až 

po zriadení 

chránenej 

dielne 

Chránená dielňa 

mestského úradu 

Financované z výroby chránenej 

dielne 

V spolupráci s 

miestnym útulkom 

pre zvieratá zriadiť 

canisterapiu 5 mesiacov 

Mestský úrad v 

spolupráci s 

útulkom 

Financované z poplatkov na 

canisterapiu 

Ekologický kalendár 

- podujatia priebežne 

Mestský úrad v 

spolupráci s 

občanmi 

Nie je potrebné špeciálne 

financovania 

Podpora biodiverzity 

- náklady na súťaže priebežne 

Mestský úrad v 

spolupráci s 

školami a 

občianskymi 

združeniami Sponzorsky od firiem 

Poskytovanie 

grantov a 

poradenstvo priebežne 

Mestský úrad v 

rámci 

príslušného 

oddelenia Z prostriedkov mestského úradu 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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3.1.7 Rozpočet vybraných aktivít 

 

Vypracovali sme návrh rozpočtu, t. j. nákladov na aktivity a potenciálnych výnosov, ktoré ich realizácia prinesie. 

 

Tabuľka 4 Návrh rozpočtu 

Aktivita 

Náklady Výnosy 

Rok 1 Rok 2 Rok 3 Poznámky Rok 1 Rok 2 Rok 3 Poznámky 

Vybudovať 

verejne prístupný 

park so zeleňou, 

okrasnými 

drevinami a 

drevenými 

lavičkami, 

altánkom 

25 000,00 5 000,00 5 000,00 

1. rok čiastočné náklady na materiál (10 000 €), ostatný 

materiál a vybavenia bude získané sponzorsky, náklady 

na povolenia - 0 (v mestskom záujme), prevádzková 

réžia 10 000 €, mzdové náklady - 5 000 € (len časť 

pracovného času zodpovedného pracovníka, ostatné 

práce ako chránená dielňa, dobrovoľníctvo, verejno-

prospešné práce) 

ďalšie roky - len bežná údržba a dovybavenie parku 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 

výnosy z prenájmu parku na 

podujatia, prenájmu stánkov v 

parku, pakovanie vozidiel 

Zriadiť „obecnú 

komunitnú 

dielňu“  

21 200,00 1 200,00 1 200,00 

1. rok čiastočné náklady na úpravu priestorov, 

vybavenie (20 000 €), zvyšok vybavenia poskytnú 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako aj 

jednotlivci či firmy - vo forme nábytku a vybavenia, 

ktorú už nepotrebujú; prevádzková réžia (1 200 €), 

nájomné - 0 (mestské priestory), mzdové náklady - 0 

(zamestnanec mesta) 

ďalšie roky - bežná prevádzka (údržba, energie) 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

príjmy z členských poplatkov a 

používania komunitnej dielne 

(členský poplatok 20 € za rok * 

cca. 250 členov, jednorazový 

poplatok 5 € * cca. 50 použití 

za mesiac) 

Zriadiť „reuse 

centrum 

21 200,00 1 200,00 1 200,00 

1. rok čiastočné náklady na úpravu priestorov a 

vybavenie (20 000 €), Veľkú časť vybavenia by mohli 

poskytnúť organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta ako aj jednotlivci či firmy - vo forme nábytku a 

vybavenia, ktorú už nepotrebujú; prevádzková réžia (1 

200 €), nájomné - 0 (mestské priestory), mzdové 

náklady - 0 (zamestnanec mesta) 

ďalšie roky - bežná prevádzka (údržba, energie) 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 

nepredpokladáme v rámci tejto 

činnosti veľké príjmy, záujmom 

je, aby sa z predaja pokryli 

bežné náklady na prevádzku. 

Prípadný zisk by sa investoval 

do iných činností (canisterapia, 

chránená dielňa a pod.) 

Zriadenie 

priestorov s 

bazárom s 

oblečením 

Zriadiť 

antikvariát so 

starými knihami 

Zriadiť predajňu 

s tovarom na 

konci spotreby, 

prípadne 
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prebytkami z 

reštaurácií 

Zriadiť chránenú 

dielňu pre 

znevýhodnených 

obyvateľov  
90 000,00 60 000,00 60 000,00 

1. rok čiastočné náklady na úpravu priestorov a 

vybavenie (20 000 €), Veľkú časť vybavenia by mohli 

poskytnúť organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta ako aj jednotlivci či firmy - vo forme nábytku a 

vybavenia, ktorú už nepotrebujú; nájomné - 0 (mestské 

priestory), mzdové náklady - 0 (preplácané z úradu 

práce), náklady na zriadenie, kultiváciu pôdy (10 000 €) 

ďalšie náklady - náklady na suroviny (50 000), náklady 

na prevádzku (10000 € 

70 000,00 70 000,00 70 000,00 

príjmy z predaja sadeníc = 

náklady na podporu 

sebestačných rodín (10 000 €), 

príjmy z predaja recyklačných 

košov, vybavenia na triedenie 

odpadu, byliniek a výrobkov z 

nich (60 000 €) 

Podporovať 

potravinovo 

sebestačné 

rodiny  

Organizovanie 

prednášok  
0,00 0,00 0,00 náklady na mzdy sú zahrnuté v poslednej položke 0,00 0,00 0,00 

bez osobitných finančných 

príjmov 

Zriadiť ekolo-

gický cintorín  
3 000,00 0,00 0,00 jednorazové náklady na odvoz nežiadúceho materiálu 0,00 0,00 0,00 

bez osobitných finančných 

príjmov 

V spolupráci s 

miestnym 

útulkom pre 

zvieratá zriadiť 

canisterapiu 

33 000,00 3 000,00 3 000,00 

náklady na zriadenie priestorov pre canisterapiu (30 000 

€),  

prevádzkové náklady: mzdové náklady (0 - 

dobrovoľníka práca zo strany útulku, za predpokladu 

potrebného vyškolenia), ďalšie náklady - 3000 € 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 

nepôjde o ziskovú činnosť, 

chceli by sme z poplatkov 

uhrádzať náklady na prevádzku 

(celoročné členské 40 € * 100 

klientov, jednorazové poplatky  

10 € * 100 návštev) 

Ekologický 

kalendár  
0,00 0,00 0,00 bez osobitných nákladov 0,00 0,00 0,00 

bez osobitných finančných 

príjmov 

Podpora 

biodiverzity  
0,00 0,00 0,00 

náklady na mzdy sú zahrnuté v poslednej položke , 

odmeny by sa získali sponzorsky od firiem 
0,00 0,00 0,00 

bez osobitných finančných 

príjmov 

Príprava a 

implementácia 

vlastných 

projektov, 

poskytovanie 

grantov a 

poradenstvo 

0,00 0,00 0,00 náklady sú zahrnuté v poslednej položke  150 000,00 150 000,00 150 000,00 

v tejto položke môžu vzniknúť 

výrazné príjmy pre mesto v 

podobe príjmov z národných a 

európskych grantov. Položku je 

ťažko vyčísliť, no môžeme 

uvažovať v priemere min. 

150 000 € ročne 

Novovytvorené 

pracovné miesta 
30 000,00 30 000,00 30 000,00 

vytvorenie 2 pracovných miest - 1 miesto správa parku a 

vyššie uvedených priestorov, 1 miesto príprava a 

implementácia grantov, poradenstvo, organizovanie 

prednášok, akcií a pod., cca. 2 500 €/mesačne 

0,00 0,00 0,00 

  

Spolu 223 400,00 100 400,00 100 400,00   245 000,00 245 000,00 245 000,00   

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Pri stanovení rozpočtu našich aktivít sme spracovali plán nákladov a výnosov na realizáciu 

aktivít. Vychádzame z predpokladu, že najväčšie náklady vzniknú v prvom roku pri 

zariaďovaní jednotlivých objektov. Keďže je našim zámerom predstaviť ekologické mesto, 

predpokladáme, že poskytnutie, úprava a zariadenie týchto objektov by bola v záujme mesta 

Detva a tým by sme mohli minimalizovať počiatočné náklady. Veľká časť vybavenia by mohla 

pochádzať z organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako sú napr. základné školy 

a domovy sociálnej starostlivosti.  

Za účelom plynulej implementácie aktivít by mohli vzniknúť dve pracovné miesta, a to 

zamestnanec na prípravu a realizáciu projektov a správca komunitných priestorov (tento by 

mohol byť financovaný aj prostredníctvom úradu práce). Veľkú časť príjmov by mohli 

predstavovať dotácie z grantov, ktoré by mohli následne pokryť zveľaďovanie ekologickej 

a estetickej stránky mesta a riešiť tiež projekty úspory energií.  

Ako vidíme z prehľadu nákladov a výnosov, väčšina aktivít by si na seba vedela zarobiť, resp. 

jedna skupina aktivít by finančne podporila iné aktivity. Celkovo však treba vidieť nielen 

ekonomický, ale predovšetkým ekologický prínos.  

 

3.2 Ekologická domácnosť 

 

Každá domácnosť by sa mala riadiť filozofiou nulového odpadu, a to päť „R“ - refuse, reduce, 

reuse, recycle, rot - odmietni to, čo nepotrebuješ, zredukuj to, čo naozaj potrebuješ, znovu 

použi/oprav, recykluj, kompostuj. 

Ak by chcela každá domácnosť prispieť k zmenšovaniu svojej uhlíkovej stopy a správať sa 

ekologicky, navrhuje riadiť sa týmito pravidlami: 

A) Odpad 

 triediť odpad 

 nepoužívať PET fľaše a žiadne jednorazové plastové nádoby, príbory a pod.  

 nekupovať jednorazové tašky, na nákupy nosiť vlastné látkové tašky 

 nosiť si vodu v sklenenej fľaši 

 kompostovať – buď vo vlastnej záhrade alebo zriadiť so susedmi spoločné 

kompostovisko 

 ak sa dá, tak chovať menšie domáce zvieratá, pre ktoré sa dajú zužitkovať zvyšné 

potraviny. Ak nie, odniesť ich k príbuzným alebo známym, ktorí majú domáce 

zvieratá. Nevyhadzovať! 
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 na schránku nalepiť „Nevhadzujte letáky“ 

 nakupovať v bezobalových obchodoch – jeden taký sa nachádza v neďalekom 

Stožku  - je možné doniesť si vlastný sklenený alebo látkový obal. V Rakúsku už 

testuje tento model aj DM drogéria 

B) Doprava 

 chodiť do školy, či do práce pešo, na bicykli alebo verejnou dopravou 

 využívať carsharing (ak nie je možná verejná doprava) 

 uprednostňovať dovolenky na Slovensku alebo tak, kde sa dá prísť vlakom, nelietať 

zbytočne na vzdialené miesta 

C) Spotreba 

 vo všetkom uprednostňovať slovenských výrobcov! 

 nekupovať zbytočné oblečenie, kabelky, potreby do kuchyne – aj tak platí, že čo 

nenosíme dlhšie ako rok, tak to už neoblečieme 

 opravovať pokazené veci a nie ich vyhadzovať a kupovať nové. Vo Švédsku prišli 

s návrhom zákona, ktorý by znížil DPH na opravu spotrebného tovaru o polovicu, 

čím tiež vytvorili množstvo pracovných miest a motivovali obyvateľstvo ku 

produkcii nižšieho množstva odpadu. 

 využívať výlučne dažďovú vodu na zavlažovaniu 

 kupovať len toľko potravín, koľko sme schopní spotrebovať, naučiť sa vyprázdniť 

chladničku. Urobiť si týždenný jedálniček a podľa toho nakúpiť 

 chodiť raz za týždeň na veľké nákupy, ak sa niečo zabudne, treba nájsť alternatívu 

a kúpiť to až pri najbližšej ceste okolo obchodu 

 uprednostňovať prírodnú kozmetiku 

 nosiť si jedlo v obedároch a nie využívať donáškovú službu s vysokou spotrebou 

jednorazových obalov 

 nechodiť kupovať do výpredajov – zvyšuje to pravdepodobnosť nákupu zbytočných 

vecí 

D) Potraviny 

 pestovať si vlastné ovocie a zeleninu (trend už aj na vidieku je zatrávniť dvor 

a nevenovať sa pestovaniu) 

 pripravovať si vlastné potraviny – mraziť ovocie a zeleninu, zavárať, robiť 

marmelády, jogurty, šťavy a pod.  

 piť vodu z vodovodu a nie sladké vody v PET fľašiach 
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 uprednostňovať regionálne potraviny 

 kupovať potraviny na tržnici alebo u miestnych farmárov 

 kupovať sezónne potraviny (nemusia byť pomaranče v lete, Maruška nezásobuje 

obchody) 

 stravovať sa „slovensky“ – cudzokrajné potraviny zanechajú veľkú uhlíkovú stopu, 

kým prídu ku nám 

 nekupovať hotové jedlá, ale pripravovať jedlá z potravín 

E) Zdieľaná komunita 

 tak ako sme uviedli v predchádzajúcej časti práce 

F) Šetrenie energiou 

 využívať solárnu energiu na ohrev 

 zriadiť si fotovoltaické zariadenie pre seba, prípadne spoločné pre ulicu, či štvrť 

 vypnúť prívod ku spotrebičom cez noc 

 vymeniť žiarovky za nízkoenergetické žiarivky 

G) Domácnosť 

 používať ekologické produkty na čistenie, prípadne si základné čistiace prostriedky 

vyrábať vo vlastnej réžii. Dnes je trendom DYI (angl. Do It Yourself = urob si sám) 

 nahradiť papierové servítky či utierky opäť látkovými 

 kupovať spotrebiče, ktoré nie sú energeticky náročné (trieda A) 

 nič neobaľovať, používať veľké balenia, baliť len do papiera, skla, látkových 

vrecúšok 

H) Vzťah ku prírode 

 tráviť viac času v prírode a menej pri počítač 

 chrániť si životné prostredie, čistiť potoky, lesy a viesť k tomu aj deti 

 nosiť v zime do lesa ovocie a zeleninu pre zvieratá 

 na dvore postaviť kŕmidlo pre vtáčiky, dať nádobku s vodou 
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3.3 Ekologická škola 

 

Existuje tiež široká ponuka aktivít, ktorými by mohli prispieť k ochrane prírody žiaci 

a zamestnanci školy. Rozdelili sme ich do niekoľkých kategórií: 

Voda 

 motivovať k pitiu vody z vodovodu namiesto kupovania nápojov v plastových obaloch 

v školskom bufete 

 celoškolské podujatie „Deň bez plastových fliaš“ 

 umiestnenie fľaše s vodou do toaliet na zmenšenie objemu splachovanej vody 

 polievanie výlučne dažďovou vodou 

 používanie čistiacich prostriedkov s ekologickým označením 

 výroba vlastných čistiacich prostriedkov na ekologickom základe 

 adoptovanie potoka alebo vodnej plochy v meste/okolí a starostlivosť oň 

 

Odpad 

 zavedenie triedeného odpadu – vlastná výroba nádob na recyklovanie 

 ekohliadky – kontrola nádob i žiakov 

 celoškolské podujatie „Dňa bez odpadov“ 

 organizovanie výskumu o objeme spotreby odpadu a medzitriedna súťaž o najnižšiu 

produkciu odpadu  

 vyhotovenie kompostoviska z odpadových materiálov z bioodpadu pri škole 

 dvakrát za školský rok zorganizovať bazár kníh, oblečenia, či hračiek – prípadne 

vytvoriť školský antikvariát, ktorý by mohli navštevovať aj potenciálni zákazníci 

zvonka 

 zorganizovať kampaň „Škola bez plastov“ – motivovať žiakov, aby prestali používať 

plastové obaly na školské pomôcky, jednorazové plastové fľaše a pod.  

 nakupovanie veľkoobjemových čistiacich prostriedkov a potravín do školy 

 

Energia 

 pravidelný monitoring spotreby energie a tepla v škole  

 postupná výmena žiaroviek za nízkoenergetické žiarivky 

 montáž reflexných fólií za radiátory 

 izolácia okien a dverí 
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 tabuľky k vypínačom „Zhasínať svetlo“ 

 zorganizovať „Deň bez počítačov a mobilov“ alebo „Noc v škole bez energie“ 

 

Doprava a ovzdušie 

 zákaz vstupu áut do areálu školy 

 výsadba regionálnych drevín v areáli školy 

 aspoň raz do mesiaca zorganizovať „Deň bez áut“ tak pre žiakov ako aj pre 

zamestnancov 

 na školské výlety chodiť výlučne vlakom (prípadne inou verejnou dopravou) 

 vybudovať krytý stojan na bicykle 

 

Zelené obstarávanie a úradovanie 

 návšteva biofarmy a ochutnávky bio a zdravých potravín 

 pestovanie ovocia a zeleniny pre potreby školy  

 zorganizovanie podujatí ako „Deň bez mäsa“, „Deň ovocia a zeleniny“, „Deň bez 

Ečiek“ a pod.  

 

Zeleň a ochrana prírody 

 vytvoriť prírodnú záhradu v školskom areáli s náučným charakterom 

 školská akcia – každá trieda by vyhotovila vtáčiu búdku 

 adopcia na diaľku zvierat z útulku školou 

 patronát nad chráneným stromom 

 vytvorenie náučnej plochy (interiér, exteriér) 

 vytvorenie ekocentra 

 vybudovanie greenway (zelenej cesty) 

 vybudovanie zelenej strechy 

 sadenie ovocných stromov 

 monitorovanie čiernych skládok a spaľovania odpadu 

 

Potraviny 

 školský bufet:  možnosť čapovať si do vlastnej fľaše napr. čaj, minerálku, vodu ... . 

Kupovať len potraviny, ktoré sa zjedia a z ktorých sa študenti najedia, nie len sladkosti. 
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 zorganizovať fair-trade raňajky na škole a porozprávať návštevníkom príbehy o jedle, 

ktoré budú jesť. 

 hľadať staré lokálne odrody ovocia a vysadiť si v školskej záhrade „sezónny 

chodníček“, na ktorom  

 vymyslieť recepty zo zvyškov jedla  

 nakupovať potraviny od regionálnych dodávateľov5 

 

3.4 Možnosti financovania aktivít 

 

Aktivity je možné financovať z rôznych zdrojov a grantov, o ktoré sa môžu uchádzať mestské 

úrady, školy, občianske združenia i samotní občania.  

Možnosti financovania: 

 2 % dane od právnických a fyzických osôb v meste 

 Financovanie chránenej dielne a zamestnávania znevýhodnených osôb z projektov 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

 Možnosť zriadiť sociálny podnik pre vybrané aktivity 

Granty: 

 Zelený vzdelávací fond – podpora environmentálneho vzdelávania 

 Nórske granty a Štátny rozpočet SR – program SK-Klíma „Zvyšovanie povedomia 

o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách“ – 50 000 € 

 program pre mládež na roky 2014 - 2020 v programe Služby pre mladých – 12 000 € 

 Nadácia Ekopolis - celoslovenská súťaž PRE VODU – 1 000 € 

 Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis - Zelené oázy - 1 000 – 5 000 € 

 Nadácia Poštovej banky - Nápad pre 3 generácie, program venovaný deťom, mladým 

ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva – 

1 000 € 

 Nadácia EPH - zamestnanecký grantový program s názvom „Energia, ktorá pomáha“ – 

800 € 

 Nadácia VÚB - komunitno-filantropické projekty a komunitné projekty zamerané na 

ekológiu a životné prostredie – 5 000 € 

                                                           
5 www.zelenaskola.sk 
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 Nadácia Slovenskej sporiteľne – Mesto blízke ľuďom – spolu 8 000 € na vybrané 

projekty 

 MŠVVaŠ SR - výzva o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt na 

podporu zdravia a prevencie obezity v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2019“ – 

10 000 € 

 Nadácia Orange podporuje nápady aktívnych ľudí, ktoré vedú k utuženiu vzťahov 

v komunite, k rozvoju komunít, dobrovoľníctva, k nachádzaniu riešení na miestne či 

celospoločenské problémy – 3 000 € 

 Nadácia SPP - SPPravmeTo, s cieľom pomôcť aktivovať a motivovať deti a mládež k 

aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových 

zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov – 800 € 

 Spoločnosť Tesco v spolupráci s Nadáciou Pontis - grantový program „Vy rozhodujete, 

my pomáhame“ - projekty na zlepšenie života v komunitách po celom Slovensku – 

1 300 € 

 Nadácia Orange - podpora nápadov vlastných zamestnancov, ktorí sa zaujímajú 

o prostredie v ktorom žijú a chcú aktívne prispieť k jeho pozitívnej zmene – 1 000 € 

 MŠVVsŠ SR - Enviroprojekt" – 2 000 €  

 Nadácia COOP Jednota - Program podpory lokálnych komunít -  spolu 6 000 € 

 Grantový program Zamestnanecké granty – VÚB - konkrétny projekt vo svojej 

komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi – 1 500 € 

 Grantový program Tu žijeme a pomáhame - Karpatská nadácia - komunitné iniciatívy 

zamerané na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu zdravia, športové 

a kultúrne podujatia a dobrovoľníctvo – 2 500 € 

 Program „T“ for all, all for „T“ podporuje realizáciu malých svojpomocných projektov 

mimovládnych neziskových organizácií – 3 000 € 

 Fond malých projektov SK – HU  - Výzva z fondu malých projektov podporuje rôzne 

aktivity spojené s prírodou, turizmom, kultúrou - 20 000 – 50 000 € 

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka - Ochrana prírodného a kultúrneho 

dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1). Z grantu je možné podporiť aktivity 

smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora 

efektívneho využívania zdrojov. Min.  100 000 € 

 Operačný program Kvalita životného prostredia - výzva na predkladanie žiadostí o NFP 

zameranú na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov. 
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 Environmentálny fond – projekty do 200 000 € 

 Slovenská agentúra životného prostredia : Program obnovy dediny 2020 -8 000 € (len 

obce bez štatútu mesta) 

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR – „Výstavba alebo rekonštrukcia cyklistickej 

infraštruktúry“ - max. 150 000 € 

 Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia - Výzva zameraná 

na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni, max. 100 000 € 

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – „Zvyšovanie atraktivity 

a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy“ - výzva na zvyšovanie atraktivity 

a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 

 Nadácia Orange – „Spojme sa pre dobrú vec“ -  – 3 000 € 

 Nadácia EPH – „V mojom okolí“, pomoc a podporu na projekty a aktivity vo svojom 

okolí, vo svojej komunite – 1 500 € 

 SadOVO – projekt patronátu nad záchranou starých a krajových odrôd ovocných 

drevín6 

 

 

  

                                                           
6 https://www.direktor.sk/sk/vyzvy/grantove-vyzvy 
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4 Diskusia 

 

V našej práci sme sa snažili navrhnúť model trvalo udržateľného mesta, ktorý je v súlade 

s ekologickými cieľmi, je ekonomicky efektívny a má tiež pozitívny sociálny vplyv. Pri 

spracovaní návrhu sme vychádzali z koncepcií a stratégii na európskej, regionálnej i miestnej 

úrovni.  

 V navrhovanom modeli vidíme viaceré prínosy. Rozdelili sme ich do troch kategórií.  

Ekologické prínosy: 

 Skrášli sa prostredie miest, obcí, sídlisk, škôl.... 

 Zlepší sa vzťah ľudí i firiem k životnému prostrediu, čím sa zníži miera jeho 

znečisťovania a poškodzovania. 

 Ľudia budú tráviť viac času v prírode, budú organizovať dobrovoľnícke aktivity ako 

čistenie lesa, potoka, osádzanie lavičiek a pod.  

 Zníži sa množstvo odpadu, bude sa správne recyklovať.  

 Znížia sa emisie do ovzdušia, budú sa viac využívať obnoviteľné zdroje.  

 Uprednostňovaním regionálnych výrobkov sa výrazne zníži ekologické stopa našej 

spotreby. 

 

Ekonomické prínosy: 

 Vytvoria sa nové pracovné miesta, do veľkej miery pre znevýhodnených a zraniteľných 

obyvateľov. Zlepší sa tak ich ekonomická situácia a kúpyschopnosť, čo bude mať 

pozitívny vplyv na miestny a regionálny trh. 

 Vytvoria sa tiež podmienky pre vznik ekonomických príležitostí pre malých 

podnikateľov – napr. drobných opravárov, remeselníkov, predajcov biovýrobkov 

 Zlepšením životného prostredia sa zlepšia tiež podmienky pre cestovný ruch, ktorý je 

dôležitým ekonomickým zdrojom regiónu. 

 Recyklovaním a nižšou spotrebou sa znížia výdavky domácností, organizácií 

i mesta/obce.  

 Budú sa viac využívať miestne zdroje (potraviny, energia i ľudské zdroje) 

 Ľudia budú mať tendenciu prejsť na zdravší spôsob života, čo zníži chorobnosť a tým 

aj výpadky v práci.  

 Podporia sa domáci farmári a podnikatelia.  

 Využívali by sa efektívnejšie zdroje z EÚ alebo iných grantov.  
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Sociálne prínosy: 

 Zvýši sa ekologické povedomie obyvateľov i vedenia miest a obcí.  

 Zlepší sa motivácia obyvateľov k dobrovoľníckym aktivitám a darovaniu prebytkov 

tým, čo to potrebujú.   

 Zlepší sa život v miestnej komunite – obnovia sa vzťahy a spolunažívanie, občania sa 

budú viac stretávať a vykonávať spoločné aktivity.  

 Organizovaním workshopov pre deti sa u nich vytvorí vzťah k prírode, pestovaniu 

a zberu plodín a zníži sa riziko prepadnutia konzumnej spoločnosti. 

 Deti a mládež sa budú viac venovať pohybovým aktivitám – ako vhodnej alternatíve 

k závislosti od sociálnych sietí.  

 Ľudia sa opätovne naučia využívať a spracúvať miestne zdroje, stali by sa viac 

sebestačné a nezávislé od trhu.  
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5 Závery práce 

 

Posledné roky môžeme pozorovať výrazné zhoršovanie životného prostredia, ktoré je 

sprevádzané mnohými prírodnými katastrofami. Je to dôsledok nekontrolovateľného 

hospodárskeho rozvoja po 2. svetovej vojne, keď finančné efekty išli na úkor životného 

prostredia. Mnohé krajiny si už dávno začali uvedomovať vážnosť situácie a orientujú sa na 

ekologickú a udržateľnú produkciu.  

Okrem problémov so životným prostredím vidíme tiež veľké problémy s nerovnováhou 

medzi dopytom a ponukou na trhu výrobkov a služieb. Na jednej strane je vyspelý svet, ktorý 

sa vyznačuje nadmieru konzumnou spoločnosťou. Rastúci dopyt podnecuje výrobcov k ďalšej 

výrobe a široký výber tovarov a služieb zase láka spotrebiteľov k ďalším nákupom. Toto 

spôsobuje nekontrolovateľný rast výroby i spotreby. Spotrebitelia kupujú tovary, ktoré 

nespotrebujú, resp. ich použijú iba niekoľkokrát. Na druhej strane sú tu zaostalé krajiny, ktorých 

obyvatelia trpia nedostatkom a nemôžu si dovoliť uspokojiť ani základné potreby. A pritom by 

stačilo zaviesť do našej spotreby trochu rovnováhy.  

Životné prostredie a klimatické zmeny sú v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších 

celosvetových tém. Globálne otepľovanie, nedostatok vody, obrovské požiare a straty 

v biodiverzite vyvolávajú veľké obavy tak medzi vedcami ako aj medzi všetkými obyvateľmi 

našej planéty.  

V našej práci sme sa venovali analýze možností transformácie rodiny, komunity či mesta 

na systém „zero waste“ a s výrazným ekologickým zameraním. Cieľom práce bolo analyzovať 

ekologické správanie sa mladých ľudí v meste a navrhnúť model ekologicky udržateľného 

mesta. Poukázali sme tiež na možnosti zlepšenia ekologického správania sa rodiny a školy.  

V prvej časti práce sme sa venovali teoretickým východiskám ako aj analýze 

environmentálnych postojov mladých ľudí v najbližšom okolí. V prieskume sme sledovali, aké 

majú návyky v spotrebe či cestovaní a aký je ich vzťah k ochrane životného prostredia.  

V ďalšej časti sme navrhli opatrenia, ktoré zlepšia ekologické správanie sa jednotlivcov, 

komunity a mesta. Tieto opatrenia majú pozitívny vplyv na zachovanie prírodných zdrojov, 

znižujú spotrebu i tvorbu odpadov. Majú tiež významný sociálny vplyv v podobe motivácie 

k zdieľaniu a dobrovoľníctvu.   
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Zhrnutie 

 

Cieľom práce je analyzovať ekologické správanie sa mladých ľudí v meste a navrhnúť 

model ekologicky udržateľného mesta.  

Za účelom splnenia cieľa sme analyzovali postoje mladých ľudí k ekologicky 

udržateľnému rozvoju. Navrhli sme možnosti zlepšenia ekologického správania sa v rodine 

i v škole. Najdôležitejším výstupom bolo pripraviť návrh modelu „zero waste“ mesta. 

Prezentovali sme možnosti environmentálneho správania sa mesta, ktoré prispeje k jeho 

skrášleniu a zároveň umožní zníženie odpadu a úsporu zdrojov.  

Okrem ekologických a ekonomických prínosov sme poukázali aj na sociálny prínos 

udržateľného rozvoja a to vo forme zdieľanej ekonomiky a dobrovoľníckych aktivít.  
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