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Zriadenie NP Malá Fatra 

 

Národný park Malá Fatra bol 

vyhlásený nariadením vlády SSR 

dňa 18. Januára 1988 (s účinnosťou 

od 1. apríla 1988). 

NP Malá Fatra zaberá po Vysokých a 

Nízkych Tatrách naše najvyššie 

jadrové pohorie s bohatou a 

pomerne zachovalou 

západokarpatskou prírodou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestré geologické zloženie a značná 

relatívna výška pohoria podmieňujú 

existenciu bohatstva rastlinnej a 

živočíšnej ríše i pestrosť foriem 

reliéfu.  
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Najvyšším miestom je 

vrchol Veľkého Fatranského 

Kriváňa - 1709 m n. m. 

Jadro pohoria tvoria granitoidné 

horniny, dolomity a vápence. V málo 

odolných horninách (vápence, dolomity) 

vznikol členitý reliéf s charakteristickými 

bralami, tiesňavami, skalnými vežami 

(komplex Rozsutcov, Bobot a Sokoli

a, Vrátna dolina - Tiesňavy).  

K pozoruhodnostiam patrí : 

 Kryštálová jaskyňa pod Malým 

Rozsutcom,  

 Šútovský vodopád, prielomový 

úsek Váhu – 

 Domašínsky meander. 

 

Asi 83% územia zaberajú lesy, 

prevažne zmiešané s prevahou 

listnatých drevín, najmä buka. 

Geologické podložie, členitý reliéf a 

veľké rozpätie nadmorských výšok 

podmienili pestrosť rastlinstva.

 

V území bolo doteraz zistených viac 

ako 900 druhov vyšších rastlín.  

 

Na vápencoch a dolomitoch možno 

obdivovať chránené druhy: 

  astra alpínska,  

 horec Clusiov,  

 dryádka osemlupienková .. 

 

Zo živočíchov tu žijú: 

 medveď, rys,  

 vydra, orol skalný,  

 výr skalný ... 
 

zdroj: https://www.enviroportal.sk/                                                           Foto: Michal_Holik   

https://www.enviroportal.sk/
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POMOC A OCHRANA ŽIVOČÍCHOV 

 

    Týždeň /13.-17.1.2020/  venovaný pomoci 

a ochrany živočíchov sme zavŕšili 29.1.2019 

v našom areáli. Starostlivosť o prikrmovanie sa 

počas zimných prázdnin ustálilo, ale dohnali 

sme zameškané!  

Každá domácnosť by mala mať kŕmidlo/búdku (buď 

na záhrade alebo na balkóne). V našom školskom 

areáli sú taktiež kŕmidlo, ktoré sa snažíme 

doplňovať pravidelne. Pred tým ako kŕmidlo / búdku 

zavesíte mali by ste skontrolovať či vták tam bude 

mať dobré podmienky (miesto na dostatok krmiva). 

Zvážte aj miesto kde ju zavesíte. Malo by to byť na 

vyššom mieste. Zvyčajne strom alebo spomínaný 

balkón. Pravidelne ju kontrolujte či nie je 

poškodená. 

 

Hlavne nezabúdajte na dosypávanie krmiva! 

Vtáky: 

Čo sa týka vtákov mali by sme pravidelne 

prisypávať pochúťky do vtáčích búdok. Väčšinou 

sa im dáva: 

 Semená (zo slnečnica) 

 Orechy (vlašské, lieskové) 

 Plody (baza čierna, jablká) 

 

 

 

Veľa ľudí však nevie že, to čo prisypú do búdky, 

tam nemusí patriť. Určite tam nepatrí: 

 Cestoviny 

 Zvyšky z kuchyne (starý chleba) 

 Korenené potraviny 

 Slané tyčinky 

 Salámy 



Lesná zver: 

Lesnú zver prikrmujú väčšinou poľovný 

hospodári. V našich lesoch dominujú srnky 

a jelene, krmivo využívajú najmä oni. Krmivo na 

zimu sa chystá už v lete, ako je seno, obilniny 

a keď prichádza jeseň, tak krmivo ako je repa siláž. 

Senom sa rovno napĺňajú senníky alebo sa 

uskladňuje v suchých priestoroch. 

Zásady prikrmovania zveri : 

 Prikrmujeme na teplých, záveterných miestach, 

kde sa zver rada zdržiava a kde sa nenarobí 

veľké škody na lesných porastoch. 

 Intenzita prikrmovania sa riadi najmä tým, 

v akej zver konzumuje predložené krmivo 

(závisí od počasia, početnosti zveri a pod.) 

 Dbáme na vhodnosť krmiva pre druh zveri, 

ktorému je určené. 

Článok pripravila: Majka Hrivíková, 7.B 

 

Prikrmovať zver môžu iba lesníci, poľovníci a 

vlastníci lesov.  

Neodborné prikrmovanie zveri môže viesť k jej 

úmrtiu. Pre agentúru SITA to povedal zoológ 

Jozef Hybler.  

„Keď ľudia vidia v blízkosti príbytkov divú zver, 

myslia si, že zviera potrebuje pomoc a tak mu 

často poskytnú stravu. V skutočnosti mu tým 

viac škodia, ako pomáhajú. Zaznamenali sme 

prípady, keď ľudia dali jelenej zveri pomaranč 

či jablká, čo pre ňu nie je vhodná strava,“  

„Potravu pre zvery zvykneme každoročne 

umiestňovať na tie isté miesta. Zvieratá ich už 

poznajú a tak sa k nim vydávajú s očakávaním 

získania potravy. Miesta sme museli voliť tak, 

aby boli v závetrí. Ak by neboli, napadá na 

potravu sneh a tá splesnivie,“ cituje SITA Jozefa 

Hyblera.  

zdroj: lesmedium.sk 

 

foto: Ekotím 



UBIAN Zelené kilometre 
Zbierajte zelené kilometre a cestujte 

ekologicky 

Aplikácia UBIAN odmeňuje cestujúcich 

SAD Žilina za kilometre prejazdené 

verejnou autobusovou dopravou. Tá patrí 

medzi najekologickejšie. 

Ak vieme, ktorý druh prepravy predstavuje 

pre prostredie väčšiu alebo menšiu záťaž, 

môžeme uvedomelo pristúpiť aj k niečomu 

tak všednému, ako je každodenné cestovanie 

do práce. 

Okrem cestovných poriadkov aj nové 

funkcie 

UBIAN je slovenská aplikácia na moderné 

cestovanie verejnou dopravou. Svojim 

používateľom prináša okrem cestovných 

poriadkov a vyhľadávania spojení (vlak, 

autobus, MHD) mnoho šikovných funkcií. 

Medzi nimi aj sledovanie online polohy 

autobusu SAD Žilina na mape alebo 

informácia o jeho meškaní. 

Pre svojich používateľov, ktorým stav 

našej planéty nie je ľahostajný, spustila 

aplikácia UBIAN v spolupráci s 

dopravcami vernostný program Zelené 

kilometre pre podporu cestovania vo 

verejnej autobusovej doprave. S pomocou 

aplikácie tak najnovšie môže cestujúci SAD 

Žilina sledovať aj to, koľko kilometrov 

precestoval zelenou, ekologickou formou, 

ktorou verejná doprava nepochybne je. 

Zároveň UBIAN uvádza aj počet emisií CO2, 

ktoré cestujúci svojou cestou ušetril využitím 

verejnej dopravy oproti rovnakej ceste autom. 

 



Zapojených dopravcov bude pribúdať 

Zelené kilometre sa pripisujú každému, 

kto používa pri cestovaní aplikáciu s 

registrovanou dopravnou kartou SAD 

Žilina Na Slovensku je aktuálne 

zapojených už päť dopravcov. Práve SAD 

Žilina patrí medzi prvým zapojeným 

dopravcom, s ktorým je možné zelené 

kilometre zbierať. Postupne – na jeseň – 

budú pribúdať ďalší dopravcovia, ktorí 

prevádzkujú verejnú autobusovú dopravu na 

Slovensku. Zelený kilometer je každý 

kilometer, ktorý cestujúci prejazdí 

verejnou autobusovou dopravou, takže 

každá jazda autobusom sa počíta. 

Cestujúci spočítaním prejazdených 

zelených kilometrov dosahujú rôzne 

statusy – od základného zeleného statusu 

až po najvyšší platinový status. Navyše, 

UBIAN každý mesiac odmení kreditom na 

cestovanie toho cestujúceho, ktorý s 

aplikáciou najazdil najviac zelených 

kilometrov. 

Na zelené kilometre treba byť hrdý! 

Keďže projekt Zelené kilometre má aj 

motivačný rozmer, každý, kto je hrdý na 

svoje prejazdené zelené kilometre, môže 

ich počet jednoducho zdieľať priamo z 

aplikácie so svojimi priateľmi na 

Facebooku.  

Okrem zbierania zelených kilometrov a 

sledovania ušetrených emisií môžu 

cestujúci s aplikáciou UBIAN zbierať aj 

odznaky, ktoré získavajú za rôzne úkony. 

Prvý je možné získať už za stiahnutie a 

registráciu v aplikácii a ďalšie napríklad za 

dobitie kreditu na dopravnú kartu alebo kúpu 

časového lístka (električenky) na webe alebo 

v aplikácii UBIAN. 

Zdroj https://www.ubian.sk/ 

https://www.sadza.sk/ 

https://www.ubian.sk/
https://www.ubian.sk/
https://www.ubian.sk/
https://www.sadza.sk/


Prieskum ZELENÉ KILOMETRE 

 

A aké možnosti ekologickejšieho 

cestovania využívajú naši žiaci?  

Ide o auto, autobus, pešiu chôdzu alebo 

iný dopravný prostriedok?  

Dňa 24.1.2020 sme uskutočnili prieskum, 

kde sme zisťovali aký typ ,,dopravy do 

školy,, využívajú naši žiaci. Sčítaním 

všetkých potvrdených možností sa do 

nášho prieskumu zapojilo 566 žiakov I. a 

II. stupňa. No ako sme dopadli? Tu vám 

prinášame GRAF VYUŽITIA DP 

/dopravných prostriedkov/. Celkové 

vyhodnotenie, ako aj vyhodnotenia podľa 

ročníkov.  

 

Na zelené kilometre treba byť hrdý! 

 

Do školy sa dá chodiť rôznym 

spôsobom. Najzdravšia 

a najzaujímavejšia je však cesta do 

školy pešo. 

Ranné stretnutie s kamarátmi 

Pri rannej ceste do školy sa môžu deti 

stretnúť so svojimi rovesníkmi. Rozprávajú 

sa, čo zažili v predchádzajúci deň. Rýchlo 

sa uzatvárajú nové kamarátstva. 

Majte na pamäti: Ak nebudete jazdiť 

autom ku škole, zmenšíte tak dopravný 

chaos pred školou a znížite tým riziko 

ohrozenia iných detí. 

Trochu pohybu nezaškodí 

Navyše pešia cesta do školy má aj 

pozitívny zdravotný efekt:  

Deti sa pohybujú a tým sa u nich znižuje 

riziko nadváhy. 

 

Pre životné prostredie 

Rodičia, ktorí sa zrieknu vozenia detí autom 

do školy, urobia niečo aj pre životné 

prostredie.  

Pri jazde do školy na trase 2 km a 200 

dňoch školského vyučovania v roku sa 

uvoľní o cca 160 kg oxidu uhličitého 

menej na jedného školáka. 

 



CELKOVÉ VYHODNOTENIE: 

Zúčastnených bolo: 566 žiakov 

U žiakov  I. stupňa prevažuje ako dopravný prostriedok AUTO 

U žiakov II. Stupňa je preferovaná PEŠIA CHÔDZA. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VYHODNOTENIE  PODĽA TRIED: 

Zúčastnených bolo: 566 žiakov 

1. MIESTO obsadila PEŠIA CHÔDZA 

2. MIESTO  z celkového prieskumu obsadil DP AUTO 

3. MIESTO obsadil DP AUTOBUS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafov je zrieme, že čím vyšší ročník tým je preferovanejší iný typ DP. NEŠLO O SÚŤAŽ! 

Z priebežných grafov si tak môžete všimnúť počet zapojených žiakov v jednotlivých ročníkov, 

ako aj ich najviac využívaný typ DP. 

Čo nás teší je zistenie, že práve pešia chôdza je najviac preferovaná zo všetkých typov 

DP. Nutne však musíme podotknúť, že sa medzi nami nájdu aj takí, ktorí aj keď bývajú 

v blízkosti školy sa do školy ,,privezú,,. 

Ak je tu niekto medzi nami, kto využíva ako DP ATOBUS nezabudnite si aktivovať svoju 

dopravnú kartu a sledujte vaše zelené kilometre priamo v aplikácii. 

 

Projekt  zrealizovali: Lea Střítecká, Simonka Tkadlecová, Timea Faturová, Petra 

Strýčková /8.A/, Majka Hrivíková, Janka Zavičarová /7.B/. 

 



PROJEKT AJ JA CHRÁNIM PLANÉTU  

 

Dobrý deň , vedeli by ste nám bližšie 

predstaviť projekt #ajjachranimplanetu ? 

Projekt #ajjachranimplanetu je aktivita, ktorá 

sa snaží o to, aby sa ľudia správali 

zodpovednejšie vo svojom denno-dennom 

živote, voči našej planéte a prírode.  

Projekt šíri myšlienku obrovskej 

nadprodukcie plastov. Robíme tak 

prostredníctvom bavlnených ekologických 

tašiek s hravými motívmi, ktoré zobrazujú 

práve negatívne vplyvy plastov na našu 

planétu. Projekt zdôrazňuje to, že keď 

chceme žiť v lepšom svete, záleží na 

správaní každého jedného z nás a že každý 

musí začať sám od seba. Snažíme sa teda 

aj o akúsi zmenu myslenia, a teda, že 

namiesto toho aby si človek povedal ,,Veď 

nič sa nestane, keď si kúpim pár plastov,, 

si povie ,,Vezmem si bavlnenú tašku, 

kúpim si menej potravín balených v plaste 

a vodu si dám do sklenenej fľaše,,.  

 

Čo je účelom tohto projektu? 

Účelom tohto projektu je nabádať ľudí 

k zodpovednejšiemu nákupnému 

správaniu a šíriť myšlienku plastovej 

problematiky. Najdôležitejšie je však pre 

nás to, aby ľudia zmenili svoj postoj, 

v zmysle, že pri ochrane prírody musí 

každý začať sám od seba. Ak sa nám toto 

darí, čo i len pri pár jednotlivcoch, je to 

skvelé. Vezmite si, že ste v obchode a máte 

tašku #ajjachranimplanetu. Pri nakupovaní 

automaticky rozmýšľate o plastoch 

a plastovom odpade, a pravdepodobne ich 

v obchode nakúpite menej. Navyše môžete 

inšpirovať ďalších ľudí vo svojom okolí. Nie je 

to skvelé? 

 

Kde a kedy vznikla myšlienka tohto 

projektu? 

Myšlienka tohto projektu vznikla úplne 

spontánne. Bol som si zabehať v lese a keď 

som sa vrátil domov, v kuchyni mi udreli do 



očí nádoby na odpad. Nádoba na papier, 

plast a komunálny odpad. Plastová nádoba 

bola plná, zatiaľ čo ostatné boli poloprázdne. 

Potom som bol v obchode a pri nákupe som 

si začal uvedomovať, že takmer každá 

potravina je balená v plaste. Ovocie aj 

zeleninu dávate zvyčajne do plastových 

sáčkov, pečivo tiež, drvivá väčšina balených 

výrobkov je tiež v plastoch. A potom prišla 

myšlienka na bavlnené tašky, ktoré by 

nahradili plastové a ľudí by upozorňovali na 

problematiku plastov priamo pri nákupe. 

 

Kto môže tento projekt podporiť, prípadne 

sa o ňom dozvedieť viac? 

Podporiť náš projekt môže každý, tým že si 

zakúpi bavlnenú tašku na našom e-shope 

www.ajjachranimplanetu.sk. Sme otvorení 

aj spolupráci, fantázií sa v tomto prípade 

medze nekladú :-) Verejnosti a našim 

fanúšikom dávame v tejto modernej dobre 

o sebe vedieť hlavne na instagramovom 

profile @ajjachranimplanetu.sk, kde 

zverejňujeme rôzne fotky a zaujímavé fakty. 

 

Čím sú plasty pre našu planétu 

nebezpečné? 

Plasty v oceánoch. Prírodná katastrofa 

alebo mýtus? Zdroj 

https://www.ajjachranimplanetu.sk/ 

Plasty sú pre našu planétu nebezpečné 

hneď dvojako. Po prvé, plasty sa v prírode 

sa rozkladajú stovky rokov. Teda, ak 

vyhodíme plast do prírody, bude tam ďalších 

niekoľko stoviek rokov. Tento jav vidíme 

v oceánoch, kde sa z vyhodený plastov tvoria 

veľké plastové ostrovy.  

Po druhé, plasty ovplyvňujú životy zvierat, 

v mori aj na súši. Na internete môžeme 

nájsť mnoho obrázkov, kde v žalúdkoch 

zvierať nájdeme plastový odpad, korytnačky 

zamotané v plastovom odpade, či živočíchy, 

ktoré si mýlia plastové tašky so svojou 

prirodzenou potravou.  

 

Ďalším nebezpečenstvom sú mikroplasty, 

teda plasty, ktoré sú voľným okom 

neviditeľné. Mikroplasty boli nájdené v telách 

mnohých morských živočíchov, prevažne rýb. 

Tieto ryby často končia na našich tanierov 

a kolobeh sa takto uzatvára. Plasty, 

ktorými znečisťujeme našu planétu sa 

k nám napokon vracajú v telách morských 

živočíchov, ktoré konzumujeme. 

 

http://www.ajjachranimplanetu.sk/
https://www.ajjachranimplanetu.sk/plasty-v-oceanoch-prirodna-katastrofa/
https://www.ajjachranimplanetu.sk/plasty-v-oceanoch-prirodna-katastrofa/
https://www.ajjachranimplanetu.sk/


  

 

Je potrebné upovedomiť ľudí na zvýšený 

nárast plastového odpadu? 

Na všetky problémy je potrebné ľudí 

upozorňovať, obzvlášť na tie, ktoré sa nás 

zatiaľ bytostne netýkajú.  

My ľudia žijeme na pevnine, preto sme zatiaľ 

dopad plastového odpadu v oceánoch 

nepocítili priamo. S výnimkou pár oblastí, 

ktoré boli zaplavené plastovými odpadmi. 

Plastový odpad nie je ako cunami alebo 

zemetrasenie, že má na človeka okamžitý 

vplyv. O to dôležitejšie sú všetky aktivity, 

ktoré na plastovú problematiku upozorňujú. 

My ľudia sme takí, že ak nás niečo vyslovene 

,,nebolí,, máme tendenciu to neriešiť. 

Plastový odpad v oceánoch dosiahol 

obrovské rozmery a preto všetky aktivity, 

ktoré o tomto probléme informujú sú skvelé. 

 

Recyklovať či nerecyklovať? 

Určite recyklovať. Recyklovaním sa dajú 

staré materiály opäť použiť a nie je preto 

potrebná výroba nových materiálov 

a spotreba nových zdrojov. Recyklovaním 

vytvárame z odpadu opäť užitočný výrobok, 

a preto je to skvelá forma ochrany prírody 

a znižovania spotreby prírodných zdrojov. 

 

Koľko ľudí sa podieľa/lo na tomto 

projekte? 

Pri začiatku projektu to bola hlavne 

šikovná dizajnérka z Košíc, Janka 

Spíšáková, ktorá dala projektu vizuálnu 

podobu formou motívov, ktoré sú 

zobrazené na našich taškách. Tieto motívy 

hravou formou zobrazujú práve škodlivé 

vplyvy plastov na našu planétu.  

Momentálne sa na chode projektu podieľam 

sám, je to teda akási ,,one-man,, show 

a snaha robiť niečo zmysluplné. O projekte 

však neustále diskutujem s mojimi 

kamošmi a známymi, preto pri 

predstavovaní projektu rád používam 

tretiu osobu ,,my,, :-) 

 



 Myslíte si, že bavlnené tašky sú tým 

pravým podnetom na dosiahnutie vášho 

cieľu? 

Bavlnené tašky sú základným produktom, 

ktorým komunikujeme myšlienku nášho 

projektu a zobrazujeme na nich hravé 

motívy. Cieľom bolo vytvoriť produkt, 

ktorý sa bude nachádzať práve tam, kde 

sa rozhoduje o množstve plastového 

odpadu, a to je práve pri nakupovaní 

v obchodoch. Preto sme zvolili bavlnené 

tašky, ktoré ľuďom pri nákupoch pripomínajú, 

že každým svojím rozhodnutím (napr. nedať 

každé ovocie do samostatného plastového 

sáčku) môžu aspoň svojou troškou prispieť 

k zníženiu produkcie plastových výrobkov.  

 

 

 

Nestretávate sa s názorom, že pestovanie 

bavlny si vyžaduje veľa vody, ornej pôdy 

i hnojivá na podporu rastu....tým pádom 

plastové tašky prestavujú ,,zelenšiu 

alternatívu,,?? 

Stretávame sa s názorom, že pestovanie 

bavlny neprebieha v práve ideálnych  

podmienkach. S týmto úplne súhlasíme. 

Na druhej strane, jedna bavlnená taška 

vydrží aj rok denno-denného používania. 

Navyše po jej vyradení, či vyhodení z nej 

neostáva odpad, ktorý by sa rozkladal 

stovky rokov.  

Netvrdíme, že bavlnené tašky sú to najlepšie, 

čo tu môže byť, no tvrdiť, že plastové tašky 

predstavujú ,,zelenšiu,, alternatívu je podľa 

mňa nie najšťastnejšie vyjadrenie. Neviem si 

taktiež predstaviť propagovať ,,bezplastové,, 

myšlienky na plastových taškách.  



Akú myšlienku podporí človek, ktorý si 

zakúpi vašu tašku? 

Človek, ktorý si našu tašku zakúpi, vyjadrí 

svoj postoj, že mu nie je ľahostajné, koľko 

plastových odpadov sa produkuje a končí 

v prírode.  

Zakúpením tašky môže tiež inšpirovať ďalších 

ľudí vo svojom okolí.  

Celkovo si naše tašky kupujú uvedomelí 

ľudia, ktorí vnímajú problematiku plastov 

a nie je im ľahostajná. Navyše tašky sú 

veľmi pevné, vhodné na každodenné 

nákupy a motívy na nich sú hravé a silné 

zároveň. 

 

Aké tašky máte k dispozícii a kde si ich 

môžu ľudia zakúpiť? 

Ľudia si môžu tašky zakúpiť na našej stránke 

www.ajjachranimplanetu.sk.  

K dispozícií sú 3 motívy, rybka, čajka 

a planéta. Každý z týchto motívov je v troch 

farebných prevedeniach, v čiernej, morskej 

zelenej a natural farbe.  

Motívy ,,rybka a čajka,, zobrazujú 

negatívne vplyvy plastov na našu planétu 

a motív ,,planéta,, zobrazuje silu 

kolektívneho ducha.  

 

 

Máte pre ,,ľudstvo,, a budúcu generáciu 

odkaz? (: 

Ak chceme v živote, v spoločnosti a vo 

svete niečo zmeniť, musíme začať meniť 

najprv sami seba a svoje správanie.  

 

Článok pripravili:  

Mgr. Michaela Sabelová, 

ajjachranimplanetu.sk 

Foto zdroj: 

https://www.facebook.com/ajjachranimplanetu/

http://www.ajjachranimplanetu.sk/
https://www.facebook.com/ajjachranimplanetu/


Ekotím v teréne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Timea Faturová, 8.A 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Simonka Tkadlecová, 8.A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Nikolka Kavalková, 8.B 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: Simonka Tkadlecová, 8.A 



 

 

 

 

 

 
Foto:Valika Staniková, 7.A, 8.A 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: Julka Pavlišinová, 7.A 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Foto: Lea Střítecká, 8.A 
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