
Nanočastice striebra vo vlákne ponožiek eliminujú baktérie, ktoré spôsobujú zápach nôh a 

plesňové infekcie. Ľudia už po stáročia vedia o antibakteriálnych vlastnostiach striebra – dokonca 

Rimania ho používali na ošetrovanie rán. V súčasnosti je vďaka nanotechnológii možné 

neviditeľne zakomponovať nanočastice striebra do mnohých materiálov, vrátane tkanín, kde majú 

antibakteriálny účinok. Ióny striebra uvoľňujúce sa z nanočastíc sú jedovaté pre baktérie, ktoré sa 

môžu množiť v teple a vlhku vašich chodidiel a ponožiek, takže baktérie v takýchto ponožkách 

zanikajú a ponožky zostávajú čisté. Keďže nanočastice striebra nie sú toxické pre ľudí, vedci 

vyvinuli mnoho iných spotrebných produktov, ktoré využívajú túto  technológiu.    

Znie to fantasticky... v súčasnosti sa však objavujú dôkazy o tom, že tieto nanočastice striebra 

môžu byť nebezpečné pre životné prostredie. 

Výskum preukázal, že tieto častice sa môžu pri praní uvoľniť z ponožiek a dostať sa  do systémov 

na spracovanie vody. Pri modelových pokusoch bolo dokázané, že nanočastice striebra sú veľmi 

toxické pre prospešné baktérie, ktoré sa používajú na odstránenie amoniaku z odpadovej vody. 

Obavy spočívajú v tom, že ak sa použije veľké množstvo spotrebných produktov (napríklad 

ponožiek, kefiek na zuby, kabátov, atď.), do riek a jazier by sa mohlo uvoľniť veľké množstvo 

nanočastíc striebra, iónov striebra alebo ich agregovaných foriem, ktoré by poškodili ekosystém. 

Mnoho agentúr sa dožaduje prísnejšieho testovania bezpečnosti produktov založených na 

nanotechnológii a výskumu bezpečnosti týchto produktov.

Dilema:

Je správne predávať antibakteriálne ponožky, ktoré obsahujú nanočastice striebra, ak 

zatiaľ ešte nie je známe, či sú úplne bezpečné pre životné prostredie?
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Dilema:
Je správne predávať antibakteriálne ponožky, ktoré obsahujú 
nanočastice striebra, ak zatiaľ ešte nie je známe, či sú úplne 
bezpečné pre životné prostredie? 

Aktér: Výrobca

• Prečítaj si text na svojej kartičke a podeľ sa o svoj názor so skupinou

Si zástupcom spoločnosti, ktorá vyvinula „Antibakteriálne ponožky“ a 
snaží sa ich uviesť na trh. 
Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Poskytnúť zákazníkom hodnotný výrobok.
• Vyprodukovať zisk pre akcionárov.

Výskum sa ešte neskončil. Striebro sa už po stáročia využíva pre svoje 
antibakteriálne vlastnosti. 
Nanočastice sa prirodzene vyskytujú v mnohých formách (napr. v 
sopečnom prachu, vo vodnej  triešti oceánu, v magnetotaktických 
baktériách, v minerálnych kompozitoch). Zákazníkom môžeme 
poskytnúť zdravý a pohodlný výrobok.

• Podeľ sa o svoj názor so skupinou

• Poznámka: Možno dostaneš ďalšie nápady, preto nedovoľ, aby ťa 
vyššie uvedené informácie obmedzovali.

Myslím si, že………
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Dilema:
Je správne predávať antibakteriálne ponožky, ktoré obsahujú 
nanočastice striebra, ak zatiaľ ešte nie je známe, či sú úplne 
bezpečné pre životné prostredie? 

Aktér : Zákazník

• Prečítaj si text na svojej kartičke a podeľ sa o svoj názor so skupinou

Si zástupcom zákazníkov hľadajúcich spoľahlivý a bezpečný výrobok. 
Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Kúpiť výrobok, ktorý vyhovuje tvojim potrebám.
• Znížiť cenu výrobku.
• Uistiť sa, že  dostaneš cenovo prístupný výrobok. 

Ponožky, vďaka ktorým moje nohy prestanú zapáchať, by mohli 
skutočne zmeniť môj život. Ak dôkazy nie sú nezvratné, malo by ma to 
vôbec trápiť? Médiá sa už dlho zaoberajú neznámymi rizikami nanotech-
nológie, ale ako môže veda a život napredovať, ak si budeme vždy robiť 
starosti kvôli týmto rizikám? Aj tak ide len o jeden pár, koľko škody môže 
jeden pár ponožiek narobiť?

• Podeľ sa o svoj názor so skupinou

• Poznámka: Možno dostaneš ďalšie nápady, preto nedovoľ, aby ťa 
vyššie uvedené informácie obmedzovali.

Myslím si, že………
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Dilema:
Je správne predávať antibakteriálne ponožky, ktoré obsahujú 
nanočastice striebra, ak zatiaľ ešte nie je známe, či sú úplne 
bezpečné pre životné prostredie? 

Aktér : Environmentálna agentúra

• Prečítaj si text na svojej kartičke a podeľ sa o svoj názor so skupinou

Si zástupcom agentúry alebo asociácie, ktorá sa zaoberá ochranou 
životného prostredia. 
Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Čistá voda pre všetkých. 
• Ochrániť ekosystém. 

Vždy je rozumné byť opatrný, pokiaľ ide o neznáme veci. To, že existujú 
nejaké dôkazy svedčiace proti používaniu nanočastíc striebra je 
dostatočným dôvodom na to, aby sa  nepoužívali. Striebro je zaručene 
toxické pre baktérie a týka sa to aj priaznivých a prospešných baktérií. 
Životné prostredie je citlivý systém, kde úloha baktérií je práve tak 
dôležitá ako úloha veľkého organizmu. Musíme ochrániť tento systém, 
pretože od neho závisí náš svet.  

• Podeľ sa o svoj názor so skupinou

• Poznámka: Možno dostaneš ďalšie nápady, preto nedovoľ, aby ťa 
vyššie uvedené informácie obmedzovali.

Myslím si, že………
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Dilema:
Je správne predávať antibakteriálne ponožky, ktoré obsahujú 
nanočastice striebra, ak zatiaľ ešte nie je známe, či sú úplne 
bezpečné pre životné prostredie? 

Aktér: Spoločenstvo farmárov & rybárov

• Prečítaj si text na svojej kartičke a podeľ sa o svoj názor so skupinou

Si zástupcom spoločenstva farmárov & rybárov, ktorí potrebujú vodu pre 
svoje živobytie.
Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Voda by mala byť čistá, aby som mohol vyrábať a predávať zdravé 
potraviny.

Ako farmár, pre svoje zvieratá a úrodu musím zabezpečiť čistú vodu, aby 
potraviny, ktoré vyrábam boli najvyššej kvality. V rámci svojich možností 
musím využívať prírodne sa vyskytujúcu vodu, nemôžem si dovoliť platiť 
za filtračné zariadenia pre vodu na mojej farme. Mám vážne obavy z 
toho, že moje zvieratá by sa mohli otráviť. Musím dokázať predať moje 
výrobky za dobrú cenu. Uškodia nanočastice striebra mojej úrode 
a/alebo mojim zvieratám? A ako môžem vedieť, že ryby, ktoré chytám, 
nie sú otrávené týmito nanočasticami striebra? 

• Podeľ sa o svoj názor so skupinou

• Poznámka: Možno dostaneš ďalšie nápady, preto nedovoľ, aby ťa 
vyššie uvedené informácie obmedzovali.

Myslím si, že………



NANO - Rolová hra
Antibakteriálne ponožky

Dilema:
Je správne predávať antibakteriálne ponožky, ktoré obsahujú 
nanočastice striebra, ak zatiaľ ešte nie je známe, či sú úplne 
bezpečné pre životné prostredie? 

Aktér : Deti

Aký je váš názor ?


