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Vytlaèené na recyklovanom 
papieri

 Autentiènos predstavuje skutoèné jedlo, skutoènú kultúru, skutoènú ko-
munitu, skutoènú medicínu, skutoèné obchody, skutoèné školy...

 Nedávno mi kamarát povedal, preèo si kúpil byt v Paríži. Povedal, že je to 
preto, lebo tam majú skutoèné obchody. Keï som o tom potom rozmýš3⁄4al, 
uvedomil som si, že pojem "skutoèné-naozajstné" nebol v zmysle žiadnej z 
konvenèných definícií, predsa však každý hneï vedel, èo tým myslel. Myslel 
tým malé, farebné, rodinné obchodíky, plné evokujúcich vôní, kde sa peèie 
priamo na mieste, blízko domu, kde predavaèky poznajú zákazníkov po 
mene.

 Bolo mi zrejmé, že v ten moment  sa nieèo zvláštne deje okolo slova 
"naozajstný", nie pre všetkých, ale pre významnú èas z nás. Napriek tomu, 
že možno nie sme schopní presne definova, èo myslíme pod slovom 
"autentiènos", vieme presne, èo to je, keï to vidíme...èi je to skutoèné jedlo, 
skutoèná kultúra, skutoèné školy, skutoèné komunity, skutoèné lieky,
skutoèné obchody...

 Napriek tomu sa v tomto mnohí cítime takmer osamelí - asi len my a 
niektorí naši kamaráti rebelujú voèi svetu - v skutoènosti je tu iba menšina 
3⁄4udí, ktorí sú proti tomu, èo je falošné, masovo-vyrábané a zmanipulované.
Títo 3⁄4udia ve3⁄4mi potichu zabezpeèujú prítomnos recitálov poézie, 
neznaèkových odevov, trhov pre miestnych farmárov, zvyšujú dopyt po 
alternatívnej medicíne, organickom jedle a mnohom ïalšom.  Napriek 
všetkým predpovediam technokratov a globalistov, nemáme jedlo vo forme 
tabletiek. Tiež nemáme geniálne roboty mysliace samostatne
(predpovedané r. 1970), nie sú ani roboty, èo by sa starali o starých 3⁄4udí 
(predpovedané r. 1983) a èi umelé mesiace namiesto poulièného osvetlenia 
(1968). Taktiež sme neprešli k virtuálnym doktorom a uèite3⁄4om. 

 Èoraz viac žiadame  jedlo, ktoré má ozajstnú chu, neobsahuje  gény 
iných organizmov a bolo pestované v našej lokalite. Napriek reèiam o strate 
regionálnej identity v globálnom svete, polovica britskej populácie teraz býva 
do 30minút cesty od miesta narodenia. Toto nie je práve obraz globalizácie. 
Približne 12 miliónov Európanov teraz uprednostòuje zníženie platu alebo 
skrátenie pracovného èasu s cie3⁄4om preži viac "autentický" život. Ïalšie 2 
milióny sa úplne vzdali takzvaného závodu potkanov. Možno vidie pomalý 
pokles obratu ve3⁄4kých korporácií ako Mc Donald a Coca Cola pri ich 
neúspešnej snahe vykresli svoju znaèku ako lokálnu. Korporácie HSBC a 
Interbrew dokonca bojovali v súdnom spore o právo nazýva sa "Svetová 
lokálna firma". 

 Viem, že to vyznieva optimisticky. Zdroje a kontrola  ve3⁄4kých korporácií 
sú naozaj bezprecedentné a zdá sa, že väèšina vlád sa bojí prija nejakú 
alternatívnu víziu. A potom, èo prvé diea v Anglicku pomenovali po obchode 
s nábytkom IKEA si musíme uvedomi, že všetci nevnímajú svet rovnako. Je 
možné tvrdi, že sila a všadeprítomnos falošnosti naberá silne vzostupný 
trend.

 Tí, ktorí sami seba radia na stranu "autenticity", sa vo väèšine nedržia 
tejto zásady prísne. Niekedy uvítajú pohodlnos virtuálneho nakupovania, 
alebo rýchlos fast-foodu. Ale zároveò sa nechcú zmieri s predstavou 
úplnej straty možnosti autentiènosti (napr. povolenie geneticky 
manipulovaných plodín, ktoré ohrozujú existujúce druhy a celkovo holistické 
chápanie sveta).

Posledné obdobie zaznamenávame polemiky o pojme "autenticita".
Keï nieèo v súèasnosti nazývame "skutoèným", zároveò tým hovoríme, že 
nieèo je zakorenené v 3⁄4udskej psychike, prírode, geografii- že to prichádza z 
konkrétneho miesta. Skutoèné je èestné, úprimné a krásne pre svoju 
jednoduchos. Zdá sa, že poézia je v súèasnosti takmer jedinou verejnou 
rozpravou, ktorá sa nesnaží v nejakom smere manipulova a klama. 
Autentický vyjadruje nieèo, èo má svoju håbku, èo je trojrozmerné, nie lesklé 
a umelé. 

 Myslím si, že aj keï niekedy proti prúdu, oplatí sa ži so skutoènými 
hodnotami, nasmerova sa na hlboké, trvalé (zároveò ostatným 
neubližujúce) pocity a v tejto håbke pravdy urèite znovu objavíme aj lásku k 
prirodzenosti a úctu k prírode. 
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“Na Ekotábore bolo nezabudnute3⁄4ne" hovorí so širokým úsmevom aktivista z Košíc 
Stano, keï sa mi snaží pomôc s prvou vetou. "Jedla bolo vyše hlavy (Stano bol èastým 
pojedaèom duple èi triple) a brušné taneènice boli tiež super". Samozrejme Stanov 
“zúžený” poh3⁄4ad ani zïaleka nevykres3⁄4uje celú atmosféru a program Ekotábora. 

 Pomoc na ekofarme, 
osvetové aktivity v blíz-
kom okolí, výuèba tradiè-
ných remesiel, poznáva-
nie prírody na výletoch, 
zvierat, prednášky o eko-
logických a spoloèen-
ských problémoch a 
pozitívnych alternatívach,

 ... to bola náplò už 7. roèníka Ekotábora, ktorý usporiadala Spoloènos priate3⁄4ov 
Zeme v dòoch 24.7. až 1.8.2004. Ako miesto pre Ekotábor slúžila ekofarma - Ranch 
Transylwahnja v Nižnej Kaloši, kde sa mohli úèastníci zoznámi s ve3⁄4kým poètom 
zvierat a stanova v peknom okolí farmy.

 Vyše šesdesiat úèastníkov zo Slovenska, ale aj z Talianska, Rakúska, Èiech, USA, 
Chorvátska  každé doobedie pomáhalo na farme s rôznymi zaujímavými prácami ako je 
výroba solárnej sušièky, stavba hlinenej steny domu, hrabanie, pomoc v záhrade,
oplocovanie farmy, prehadzovanie kompostu, vozenie lucerny a mnohými ïalšími. 
Niektorí skúsenejší úèastníci sa zúèastnili aj informaèných aktivít v obciach pre znižova-
nie a recykláciu odpadov. Po radostnom pocite z práce, obeda a siesty pokraèoval po-
poludòajší program výuèbou remesiel. Remeselní majstri uèili hrnèiarstvo, textilné 
techniky, košíkárstvo, drotárstvo, výrobu drevených lyžièiek, peèenie chleba, výrobu 
syra. Veèery spríjemnili prednášky a diskusie s osobnosami ochranárskeho hnutia o 
prírode, jej poškodzovaní a o lepších alternatívach, ako aj iné sociálne a spoloèensky 
zamerané prednášky : 
- Juraj Lukáè (Lesoochranárske zoskupenie VLK) - "O lese" 
- Jana Júdová (OZ Tatry) - "Genetické inžinierstvo - nádej, alebo hrozba" 
- Peter Mihók (Centrum pre podporu miestneho aktivizmu) - "Globalizácia, zadåženie 
krajín tretieho sveta, dopady na 3⁄4udí a prírodu" 
- Laco Hegyi (Spoloènos priate3⁄4ov Zeme) - "Smerovanie k nulovému odpadu" 
- Katka Pipová - "O živote na ekofarme, o koòoch a iných zvieratách" 
- Daniel Diškanec (OZ Proces-3) - "O projekte verejného kempu pre 3⁄4udí bez domova"

 Jeden piatkový veèer sme privítali pri ohni pod dvestoroèným dubom Miroslava
Švického s doprovodom, kde sme si zaspievali slovanské ale aj 3⁄4udové pesnièky,
vypoèuli hudbu novodrevných nástrojov a tiež rozprávanie o duchovne našich predkov. Cez víkend bolo možné 
nauèi sa základy bubnovania a dievèatá absolvovali minikurz brušných tancov. Noci pri táboráku sa tiež využívali 
naplno - priate3⁄4ské rozhovory striedal spev, hranie na rôzne hudobné nástroje, odvážnejší preskakovali oheò alebo 
toèili s ohnivými reazami. Všetkým sa na Ekotábore ve3⁄4mi páèilo (nekrivil sa im nos, keï to hovorili), dokonca aj 
napriek nieko3⁄4kodòovému dažïu. Pozdravujeme všetkých perfektných úèastníkov Ekotábora a aj tých, èo neboli a 
chystajú sa na budúci rok.
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Slovenska (Palárikovo) ukazujú, že nejde o žiaden ... je názov novej kampane Spoloènosti priate3⁄4ov Zeme, 
nezrealizovate3⁄4ný sen, ale o reálny cie3⁄4.ktorá bola 16. júna oficiálne odštartovaná tlaèovou besedou 

 Prieskumy ukazujú, že až 80% z toho, èo dnes na a akciou na Nám. SNP v Bratislave.
Slovensku skonèí v odpadových nádobách je možné Kampaò SPZ je pomenovaná pod3⁄4a modernej koncep-
vytriedi a následne recyklova alebo kompostova.cie odpadového hospodárstva, ku ktorej sa hlási rastúci 
Väèšina miest a obcí však stále nemá zavedený separo-poèet samospráv, organizácií i firiem vo svete. Koncepcia
vaný zber a o efektivite väèšiny „fungujúcich" radšej teraz Smerovanie k nulovému odpadu nezahàòa len prácu na
pomlèím. A to aj napriek tomu, že vïaka novej legislatíve o zvyšovaní recyklácie. Je to komplexný systém zaoberajúci
odpadoch boli vytvorené ekonomické nástroje, ktoré posky-sa elimináciou množstva a škodlivosti odpadov, poènúc
tujú obciam finanèné prostriedky na rozvoj triedeného zberu dizajnom výrobkov a obalov, ich používaním až po

(Recyklaèný fond až na 95% recykláciu. Koncepcia Sme-
nákladov). A práve ne-rovanie k nulovému odpadu
dostatok financií sa takminimalizuje vznik a škodli-
èasto práve na Slovenskuvos odpadov už pri zdroji, 
udáva ako dôvod preèo sa maximalizuje recykláciu, za-
nieèo neurobi lo alebobezpeèuje, že výrobky sa 
nerobí.môžu opätovne používa, 

 Jedným z hlavných pro-opravova, alebo recyklova -
blémov je nedostatok infor-dáva bezpeène spä na trh, 
mácií a skúseností ako alebo do prírody.
realizova efektívne projektyKoncepcia Smerovanie k
znižovania odpadov, sepa-nulovému odpadu zahàòa
rovaného zberu, kompo-širokú škálu opatrení, napr.:
stovania. Èastým problé-- rozšírená zodpovednos vý-
mom, s ktorým sa v sloven-robcov za svoje výrobky
ských obciach stretávame je(vrátane ich zberu a recyklá-
stále pretrvávajúci ne-cie po skonèení životnosti), 
záujem kompetentných o- motivaèné systémy  triede-
riešenie závažného odpa-ného zberu, mechanicko-
dového problému a nedo-biologické spracovanie nevy-
statok schopných lídrov,triedených odpadov,
ktorí by boli schopní tieto - rozšírenie zálohovacích sy-
opatrenia realizova v praxi. stémov,
Netreba však zabúda, že - nepodporovanie ažby pri-
ciele, ktoré sme sa vmárnych surovín a zneš-
odpadovom hospodárstvekodòovania odpadov (sklá-
zaviazali dosiahnu (aj voèi dok a spa3⁄4ovní odpadov),
Európskej únii) bez zmien v - finanèná / daòová reforma
praxi nikdy nedosiahneme.(internalizácia externalít,
Je najvyšší èas pre zaèiatok presunutie daòovej záaže z
realizácie zmien v každom "dobrých vecí" na zneèi-
slovenskom meste, obci a sovanie…),

taktiež v myslení každého z nás.- rozvoj opätovného používania (výrobkov, obalov) ... 
 Spoloènos priate3⁄4ov Zeme sa preto v najbližšej dobe v 

rámci kampane Smerovanie k nulovému odpadu bude Viac o tejto koncepcii (z angl. Zero Waste - nulový odpad) 
hlavne zameriava na praktickú a informaènú pomocsme písali v Ekolistoch 1-2/2003. Ïalšie informácie však 
mestám a obciam pri zavádzaní a zlepšovaní systémovbudete môc nájs v najbližšej dobe aj na pripravovanej 

www.nulovyodpad.spz.sk separovaného zberu pre recykláciu, kompostovania internetovej stránke .
biologických odpadov, ako aj programov minimalizácie a Cie3⁄4om koncepcie  kampane SPZ nie je dosiahnu zní-
opätovného používania.ženie tvorby odpadov na nulu. To v spoloènosti zameranej 

Od zaèiatku roka poskytujeme rôzne formy poradenstvana spotrebu nie je možné. Jej cie3⁄4om (samozrejme dlho-
aj praktickej pomoci pre mestá a obce, ktoré sa nás obrátili s dobejším) je eliminácia dnešného spôsobu zneškodòo-
prosbou o pomoc pri riešení ich odpadového hospodár-vania odpadov (na skládkach a v spa3⁄4ovniach) na nulu, 
stva. Distribuujeme Príruèku pre obce o trvalo udržate3⁄4nomalebo maximálne priblíženie sa k tomuto cie3⁄4u. Nie všetko 
odpadovom hospodárstve. Zrealizovali sme viac ako 15èo práve nepotrebujeme a èoho sa chceme zbavi je 
prednášok na odborných seminároch nielen na Slovensku, skutoène odpad. Odpady tvoríme tak, že zmiešavame
ale aj v Rakúsku a Èeskej republike.rôzne druhy materiálov so zvyškami z kuchyne, nebez-

 V súèasnosti pracujeme na realizácii 2 pilotných projek-peènými látkami - až táto rôznorodá zmes sa stáva
tov, na ktorých sa podie3⁄4ame praktickou aj poradenskou odpadom - nieèím nevyužite3⁄4ným, zapáchajúcim. Väèšina
èinnosou. V rámci prvého v obci Palárikovo pomáhame pri vecí, ktoré dnes však vyhadzujeme sú suroviny, ktoré by
vypracovaní a zavedení do praxe koncepcie Smerovanie kmali by opätovne navracané na trh (napr. vïaka recyklácii), 
nulovému odpadu. Druhým projektom je zavedenie zberu a alebo do prírody (biologický rozklad - kompostovanie a
kompostovania biologických odpadov formou farmovéhopod.). Preto je nevyhnutné, aby sme èím skôr zmenili náš 
decentralizovaného kompostovania v meste Torna3⁄4a aprístup k týmto surovinám a prestali s ich plytvaním.
ïalšich zatia3⁄4 6 obciach. Niektorí z vás si však pri poh3⁄4ade na našu každodennú 

 Na jeseò tohto roku chystáme ïalší projekt s mestom realitu možno len povzdychnú a povedia „opä o jeden
Nitra, v rámci ktorého chceme vytvori a uvies do praxeutopický sen navyše". Príklady zo sveta a už aj zo
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program na rozvoj domáceho kompostovania v jednej Najbližšie akcie kampane v roku 2004 
lokalite rodinných domov. - ZAPOJTE SA AJ VY ! Aj vïaka aktivitám SPZ je už na Slovensku prvá obec, 
ktorá verejne prejavila záujem o realizáciu cie3⁄4ov koncepcie 
Smerovanie k nulovému odpadu. Viac sa môžete doèíta v 3. CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE ODPADÁROV

25. - 26.9. - Palárikovoèasti Správy z èinnosti SPZ.
Spoloènos priate3⁄4ov Zeme spolupracovala so zahra-

Celoslovenské stretnutie pracovníkov mimovládnychniènými expertmi z Talianska, Anglicka a Rakúska na 
organizácií, aktivistov, študentov, ktorí chcú pomôc zmeni projekte, ktorého cie3⁄4om bolo okrem iného vypracovanie
prístup 3⁄4udí k odpadom, ale aj spôsoby nakladania s konkrétnych podkladov pre nové legislatívne predpisy a
odpadmi vo svojom okolí. Okrem rôznych prednášok a Program odpadového hospodárstva SR. Ich následné
diskusií si pozrieme nový zberný dvor a obecné kompo-schválenie a praktická realizácia by mali pomôc zlepši
stovisko v Palárikove. Dozvieme sa detailné informácie o súèasný stav nakladania s biologicky rozložite3⁄4nými

najlepšom slo-odpadmi  na
venskom systé-Slovensku.
me predchádza-Uvedomuje-
nia vzniku a se-me si, že ok-
parácie odpa-rem zmien na
dov, o realizo-úrovni miest a

vaných, plánovaných aktivitách na jeho zlepšenie, ale ajobcí je dôležitá aj zmena správania väèšiny z nás. Aby sme 
informácie o realizácii regionálneho systému sepa-nieèo zmenili, potrebujeme hlavne vedie preèo a ako to 
rovaného zberu v okolí Palárikova a množstvo ïalšíchmáme zmeni. Práve preto jednými z prvých verejných akcií 
užitoèných informácii, ktoré budete môc využi akokampane boli aj naše informaèné stánky s prezentáciou 
inšpiráciu pre svoje aktivity alebo ich šíri vo svojom okolí. problémov spojených s odpadmi a možných riešení na
Absolvujeme aj videoexkurziu, doplnenú o fotografie a jarnej výstave Záhrada v Košiciach a ve3⁄4trhoch
prednášku ako funguje kompostovanie „vo ve3⁄4kom" naEkotechnika v Bratislave a Enviro-Gardenia v Nitre. Aj 
kompostárni v Topolèanoch, Trnave.vïaka ním sme mohli oslovi nielen širokú verejnos, ale aj 

zástupcov samospráv, ktorí sa zúèastnili Snemu ZMOSu, 
ktorý prebiehal súbežne s ve3⁄4trhom Ekotechnika. SMERUJEME K NULOVÉMU ODPADU - PRIDAJTE 

 Medzi ïalšie naše „infoakcie" patrí aj ešte stále prebie- SA  AJ  VY !
hajúce informaèné turné, o ktorom sa môžete takisto viac 25. - 31.10. - Celoslovenský týždeò aktivít pre menej 
doèíta v èasti Správy z èinnosti SPZ. odpadu
V marci sme zorganizovali aj 2. celoslovenské stretnutie 
odpadárov, ktorého sa zúèastnilo 40 aktivistov a  Do tejto akcie sa môžu zapoji školy, mimovládne orga-
kampanierov z celého Slovenska zaoberajúcich sa nizácie, mestá, obce, lokálne médiá, ale aj široká verej-
problematikou odpadov. nos. Hlavnou myšlienkou je, aby každý kto sa zapojí prak-

 Poèas jesenných mesiacov  budeme pokraèova aj v ticky zrealizoval aspoò jednu aktivitu, ktorá zlepší 
našej už nieko3⁄4ko rokov realizovanej aktivite a tou je výroba informovanos vášho okolia o problematike odpadov, alebo 
kompostovacích zásobníkov. Tie budú poskytované priamo prispeje k zníženiu množstva odpadov.
obyvate3⁄4om Košíc a okolia ako motivácia pre zaèatie Vybra si môžete pod3⁄4a vlastných možností, èi zrealizujete 
kompostovania biologických odpadov z domácností a informaèné aktivity - infostánky, prednášky, distribúciu 
záhrad. materiálov, napíšete èlánok, alebo priamo zavediete 

 Vo fáze prípravy je aj internetová stránka, ktorá sa bude separovaný zber, vybudujete kompostovisko, oslovíte váš 
venova koncepcii Smerovanie k nulovému odpadu mestský, alebo obecný úrad so žiadosou o zavedenie, 
(www.nulovyodpad.spz.sk). prípadne zlepšenie separoveného zberu pre recykláciu a 

 Uvedomujeme si, že cie3⁄4, ktorý sme si vytýèili je dlho- kompostovanie... a pod. 
dobý. Pre jeho dosiahnutie bude potrebné uskutoèni na Ïalšie informácie s podrobným popisom možných aktivít a 
Slovensku ešte ve3⁄4mi ve3⁄4a zmien. Nevyhnutná bude aj potrebné materiály vám zašleme na požiadanie.
intenzívna spolupráca so zástupcami samospráv, štátnej 
správy, ale aj priemyslu a obchodu. ODBORNÉ SEMINÁRE NIELEN PRE SAMOSPRÁVY

 Veríme však, že aj vïaka vašej pomoci a podpore 23.11. - Košice, 24.11. - Žilina, 25.11. - Bratislava
dosiahneme to, aby naše zdravie neohrozovali „hory 
odpadov" na skládkach, toxické emisie spa3⁄4ovní a  Odborné semináre sú urèené hlavne zástupcom miest a 
nebezpeèné priemyselné závody. Aby tu aj pre budúce obcí, ale aj štátnej správy a podnikate3⁄4ských subjektov,
generácie ostala nádherná rozmanitos nevyhnutná pre ktoré pracujú v oblasti odpadov.
život, ktorá je ukrytá v neznièenej prírode, ktorú èastokrát Cie3⁄4om seminárov je poskytnú informácie o možnostiach 
poškodzujeme práve kvôli získaniu surovín. realizácie environmentálne šetrného a ekonomicky 
Ciele kampane SPZ oficiálne podporuje aj Ministerstvo efektívneho odpadového hospodárstva.
životného prostredia SR. Úèastníci budú môc získa cenné informácie o spôsoboch 

 Realizácia aktivít kampane v roku 2004 prebieha vïaka a možnostiach znižovania množstva a škodlivosti TKO, 
finanènej podpore Federálneho ministerstva opätovného používania, systémoch oddeleného zberu 
po3⁄4nohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a odpadu pre recykláciu a kompostovanie, ako aj informácie 
vodného hospodárstva Rakúskej republiky. o spôsoboch osvety a motivácie pôvodcov odpadu...

 V ïalšej èasti tohto èlánku nájdete informácie o ïalších 
aktivitách kampane, ktoré pripravujeme na jeseò tohto Viac informácií o týchto akciách vám radi poskytneme 
roku. Nesmierne by nás potešilo, ak by ste sa do nich aj Vy ak nás budete kontaktova. 
aktívne zapojili a tak zároveò pomohli v našom spoloènom Zároveò ich môžete nájs aj na našej internetovej 
snažení za budúcnos bez zbytoèných skládok a spa3⁄4ovní - stránke www.spz.sk
za budúcnos, v ktorej bude dostatok miesta pre život, nie 
však pre odpad.
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Ak budete kompostova záhradný odpad so zvyškami z Stalo sa vám niekedy, že ste neboli spokojní s 
kuchyne mali by ste sa priblíži k správnej surovinovej priebehom rozkladu vášho kompostu v záhrade?
skladbe. Optimálny pomer C:N v kompostovacej za-Rozkladá sa ve3⁄4mi pomaly? Zapácha? Nezohrieva sa?
kládke je 30 -35:1 v prospech uhlík (viï.  tab.1). Dôležité Nie je výsledný kompost pod3⁄4a vašich predstáv? V
je, aby sa tieto odpady naozaj miešali a nie ukladali vo nasledujúcom èlánku popíšem 4 základné podmienky,
vrstvách. Keïže uhlíkaté materiály vznikajú na záhradektoré je potrebné dodržiava, a ich vplyv na priebeh 
v iné obdobie ako dusíkaté, musíme si ich upravené kompostovacieho procesu.
uskladni. Skladova sa dá materiál, ktorý má menšiu 

1. Správna ve3⁄4kos kompostovaného materiálu vlhkos ako 40%. Ten potom poèas roka zamiešavame 
spolu s dusíkatým materiálom do kompostovacej 
zakládky. Príklady vhodných surovinových skladieb súMateriál - biologický odpad, ktorý sme nazbierali, mu-
na konci èlánku v tab.2.(str.7)síme pred zamiešaním do kompostu upravi na sprá-

vnu ve3⁄4kos. Tá závisí od materiálu, ktorý ideme 
3. Dostatoèný prístup vzduchukompostova. Najväèšie problémy sú s ažšie roz-

ložite3⁄4nými materiálmi  drevo, stonky starších rastlín, 
Kompostovanie je aeróbny proces  za prístupu kyslíka. tvrdšie èasti zeleniny, slama... Ich ve3⁄4kos by nemala v 
Preto sa musíme v maximálnej miere snaži zabezpeèioptimálnom prípade presiahnu ve3⁄4kos palca na ruke.
dostatoèné prevzdušnenie kompostovacej zakládky.Ešte lepšie by bolo tieto materiály podrvi na drvièke.
Vyššie som písal, že èím menšie èastice do kompostu Mäkké, šavnaté materiály, 3⁄4ahko rozložite3⁄4né nie je po-
dávame, tým sa trebné zmenšova.
nám skôr skom-Èím sú menšie
postuje. Platí však èastice, ktoré chce-
aj toto pravidlo, že me kompostova,
èím sú menšie èa-tým sa nám rýchlej-
stice, tým je menej šie skompostujú.
dutiniek v zaklá-Rovnako nám men-
dke, kde sa môže šia ve3⁄4kos èastíc
udrža vzduch.pomôže aj pri mani-
Bez neho všakpulácií s kompo-
kompost iba hnije stom (napr. preko-
a zapácha. Preto pávanie). Ve3⁄4kos
je potrebné urobi jednotlivých èastíc v
kompromis a od-zakládke má však
hadnú optimálnuvplyv aj na ostatné 

p štruktúru mate-základné odmien-
riálu. Na prístup ky, ktoré musíme
vzduchu by sme d o d r ž a  ( v i ï .
mali myslie, už pri nižšie).
budovaní kompo-

2. Správna skladba kompostu stovacieho zásobníka. Nezabudnite na vetracie otvory.
(surovinová skladba) Preto nie je vhodné kompostova v uzavretých nádo-

bách, jamách a pod. Jednou z možností ako zabezpeèi 
dostatok vzduchu v komposte je jeho pravidelné preko-Do kompostovacej
pávanie. Prekopáva by sa malo minimálne 1-2x do zakládky by sme
roka. Ideálne je sledova, èo sa deje v komposte a nemali dáva ma-
prekopáva vždy, keï zaène kompost zapácha, alebo teriál len tak bez-
keï poklesne v komposte teplota, alebo keï sa vám hlavo. Každý mate-
zdá, že kompost nepracuje tak, ako by ste chceli. Platí, riál má totiž iné
že èasté prekopávanie urýchli rozklad. Prácu si môžete vlastnosti. Pre nás
u3⁄4ahèi, ak pri zakladaní kompostu na dne zásobníka je teraz dôležitý
urobíte tzv. drenážnu vrstvu z väèších (cca 30-40 cm), hlavne pomer uhlí-
hrubších (cca 2-5 cm), konárikov. Do nej potom vpi-ka a dusíka (C:N).
chnite nieko3⁄4ko (pod3⁄4a ve3⁄4kosti zásobníka, ideálne 4-5 Platí, že dusíkaté
ks) perforovaných trubiek, ktoré budú mierne presa-látky (hnoj, trus,
hova úroveò zásobníka. Až potom do zásobníka za-pokosená tráva, ku-
èneme uklada bioodpad. Tento systém vám zabezpeèí chynský bioodpad,
dostatoèné prevetranie kompostu. Ak nemáme k dispo-pozberové zvyšky
zícií perforované trubky, môžeme použi napr. drevené zo záhrady...) sú
koly, ktoré po naplnení zásobníka z kompostu vytiahne-väèšinou mäkké,
me, èím zabezpeèíme prúdenie vzduchu (komínový šavnaté a zelené,
efekt). Èím viac umožníme prístup vzduchu do zaklá-musíme zmiešava
dky, tým menej ju musíme prekopáva.s uhlikatými (drevná štiepka, piliny, hobliny, lístie, 

slama, papier...), ktoré sú zväèša tvrdé, hnedé, suché. 

Graf 1.: Vplyv ve3⁄4kosti èastíc 
na proces kompostovania

Graf 2.: Vplyv pomeru C:N na
proces kompostovania

Graf 3.: Vplyv prekopávania na 
proces kompostovania vo 
ve3⁄4kých kompostáròach
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alebo veterných dní môžeme zabráni vybudovaním 4. Dostatoèná vlhkos
striešky nad kompostovacím zásobníkom, prikrytím 
kompostu geotextíliou alebo vysadením napr. tekvice Správna vlhkos je nevy-
na kompost, ktorá svojimi ve3⁄4kými listami bude hnutnou požiadavkou
ochraòova kompost pred nepriazòou poèasia.správneho kompostova-
Geotextíliu si môžete zakúpi v stavebninách. Používa nia. Ak má kompost nedo-
sa ako podkladová (mäkká) vrstva pod plastové izolácie statok vlhkosti, proces sa
(napr. pri výstavbe skládok, alebo jazierok). Je vyrobená spoma3⁄4uje alebo až zasta-
z plastových vlákien a je vzh3⁄4adovo podobná filcu. vuje. Ak je vlhkos nad-
Geotextília prepúša vzduch, no keï nasiakne vodou, merná dochádza k nežia-
tak ju nepustí ïalej do kompostu. Správnu vlhkos dúcemu hnilobnému pro-
zistíme orientaènou skúškou vlhkosti: Hrs komposto-cesu , n iekedy až k
vacieho materiálu sa stisne v ruke, prièom by sa medzi skysnutiu kompostu, èo sa
prstami malo objavi len nieko3⁄4ko kvapiek tekutiny. Po prejaví zápachom. Sprá-
roztvorení ruky by mal materiál zosta pohromade vna vlhkos úzko súvisí s
(obr.1). Ak vyteèie ve3⁄4a vody je kompost prevlhèený predchádzajúcimi pod-
(obr.2) a musíme do neho prida suchý, hrubší materiál. mienkami. Èím je hrubšia
Ak sa medzi prstami kvapôèky neobjavia a po otvorení štruktúra materiálov v za-
ruky sa materiál rozsype (obr.3) môžeme konštatova, kládke, tým môže obsa-
že kompost je suchý a musíme ho zvlhèi.hova vyššiu vlhkos, ale aj

tým dlhšie trvá rozkladný 
Záverproces. Èím je v komposte 

viac vody, tým je v òom 
Po dodržaní týchto zásad by ste nemali ma žiadne menej vzduchu (voda vy-
problémy s vaším kompostom. Pri dobrom namiešaní tlaèí vzduch z dutiniek).
materiálov získate kompost v rozmedzí od 3 mesiacov Premoèeniu kompostu v
až do 1 roka. V prípade záujmu o ïalšie informácie píšte èase dlhotrvajúcich daž-
na . Informácie nájdete aj na ïov, ale aj vysušeniu v
www.spz.skèase teplých slneèných, 

monok@spz.sk

Obr.: 2

Obr.: 3

Obr.: 1

Branislav Moòok

Tab. 2: Príklady surovinovej skladby

Tab. 1: Pomer C : N v rozlièných kompostovate3⁄4ných materiáloch (priemer nameraných hodnôt)
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ktorá poskytla pre SOISpoloènos priate3⁄4ov Ze-
jasné kontrolné aj sankèné me uskutoènila vo viacerých
právomoci. Ani odvtedymestách SR prieskum v ob-
však v tejto veci nekonala. chodoch s potravinami
Za ten èas aj tá menšina oh3⁄4adne dodržiavanie záko-
obchodov ktorá aspoòna o obaloch - §3 ods. 8. 
zväèšiny dodržiavala toto Takmer všetky kontrolované
ustanovenie ho zaèala ig-obchody s potravinami v júni 
norova. Napriek tomu že 2004 porušovali toto usta-
túto povinnos jasne ukladá novenie. Urèuje povinnos
zákon a za nedodržanieponúka nápoje aj v opako-
hrozí pokuta od 100 000 do vane používaných (vratných)
1 mil. Sk. Táto arogancia obaloch toho druhu, ktorý
mnohých obchodníkov jepredáva v jednorazových
zarážajúca nielen z h3⁄4a-obaloch, ak sa uvádzajú na 

diska absencie aspoò mini-trh v SR. Vzahuje sa na ob-
málneho ekologického po-chody ktoré predávajú nápoje 

2 vedomia, ale aj slušnostia majú nad 100 m  predajnej 
rešpektova zákony. Vrcho-plochy. Spotrebitelia majú
lom potom je, keï si títo ma týmto ustanovením
obchodníci (èes výnimkám)zabezpeèené právo na výber 
namiesto nápravy stavu vy-medzi ekologicky šetrnejšími
lepia na svojich akciách a lacnejšími opakovane
transparent „obchod je za používanými (vratnými)
èisté životné prostredie“ ... obalmi nápojov a jedno-
Tí obchodníci, ktorí okremrazovými. Priatelia Zeme
tohto porušovania zákonanásledne podali sažnosti na 
klamú pri ich „boji“ proti zálo-príslušné obchody a žiadajú
hovaniu a vyšším mieramurýchlenú nápravu stavu.
recyklácie, ktorí sa neunú-Toto ustanovenie bolo jed-
vajú vytvori v predajniachným zo 4 ktoré pomohla
kúty s ekologickými potravi-presadi aj Spoloènos
nami (ako je to bežné v priate3⁄4ov Zeme v r. 2002.
mnohých západoeuróp-Okrem Slovenska ho má
skych štátoch) ...prijaté v Európe aj Portu-

Ako kontrolova dodržia-galsko a Èeská rep.  Presa-
vanie tejto povinnosti? dzované bolo hlavne za
Každý obchod s predajnou cie3⁄4om udržania ekologicky

2plochou nad 100 m , ktorýšetrných vratných obalov
predáva nápoje v jedno-ktoré sa používane používa-
razových obaloch je po-jú (zväèša 20-50x). Práve
vinný predáva v mieste ich opakované používanie vý-
predaja nápoje rovnakéhorazne znižuje množstvo od-
druhu aj v opakovanepadov a zneèisovanie 
používaných (vratných) prostredia.
obaloch,  ak sa také uvá-Po prvých mesiacoch po
dzajú na trh v SR. Vprijatí zákona usporiadala 

súèasnosti sa na Slovenský trh uvádzajú tieto druhy Spoloènos priate3⁄4ov Zeme v marci 2003 hromadnú
nápojov aj vo vratných obaloch : kontrolu dodržiavania tohto ustanovenia v desiatkach
- pivoobchodov v 10 mestách SR. Takmer všetky toto usta-
- vínonovenie porušovali. Podali sme podnet na Slovenskú 
- minerálne vodyobchodnú inšpekciu (SOI). SOI najprv nereagovala, po 
- nápojové koncentráty (sirupy)desiatkach telefonických urgencií sa vyhovorila, že zo 
- nealko nápoje ochutenézákona nie je zrejmé kto má kontrolova toto ustano-

V prípade porušenia tohto ustanovenia zašlite venie. SPZ preto požiadala Ministerstvo životného
podnet oh3⁄4adne porušenia §3 ods. 8 zákona o obaloch prostredia (MŽP) o výklad zákona. MŽP potvrdilo, že
na príslušný krajský inšpektoriát SOI. AdresySOI má kontrolova dodržiavanie tohto ustanovenia.
inšpektoriátov SOI nájdete na web stránkeNásledne si našla SOI ïalšiu výhovorku  zo zákona o 
www.zakonoobaloch.sk alebo na informáciách.obaloch má iba kontrolnú právomoc, ale nie sankènú,

èo celý proces komplikuje. Preto Spoloènos priate3⁄4ov 
Zeme na jeseò 2003 iniciovala novelu zákona o obaloch 

Zálohovanie nápojových jednorazových obalov (NJO) 
zvyšuje zapojenos obèanov do triedeného zberu 

odpadov
(graf uvádza mieru zapojenosti obèanov do triedeného 

zberu v štátoch so zálohovaním NJO a bez) 

Zdroj: Container Recycling Institute, The Ten-Cent Incentive To Recycle, 3 / 1999, U.S.A.

Ladislav Hegyi 



9

V spa3⁄4ovni tu-
hých komunálnych 
odpadov (TKO) pri 
Košiciach patriacej 
spol. Kosit došlo 
2.6.2004 na obed k 
vážnemu požiaru, 
k t o r ý  t r v a l  3 0  
hodín. Pod3⁄4a infor-
mácií, ktoré získala 
Spoloènos priate-
3⁄4ov Zeme, horel 
komunálny odpad 
v násypke. Tá má 

2objem 6 600 m ,
zaplnená bola do 
1/3. Hasièskému a 
z á c h r a n n é m u
zboru  bol hlásený 
pod3⁄4a oznamo-
vate3⁄4a závažný 
požiar v košickej 
spa3⁄4ovni odpadov 
o 12.29. Hustý dym 
p o z o r o v a l i  a j  
obèania nieko3⁄4ko 
kilometrov vzdiale-
ných Košíc. Hasièi 
m u s e l i  z v o l a   
posily z okolitých 
obcí a U.S. Steelu. 
Silný požiar neve-

Technológie zachytávajúce škodlivé emisie na limity deli hasièi dlho dosta pod kontrolu napriek tomu, že 
EÚ sú však ve3⁄4mi nákladné. Prípadná rekonštrukcia v použili cca 100 000 litrov vody. Prítomní žurnalisti 
Košiciach vyjde pravdepodobne na cca 1,5 -2 mld. Sk. uviedli, že z miesta požiaru bolo poèu zvuky silne 
Všeobecne sú spa3⁄4ovne odpadov najdrahším za-pripomínajúce výbuchy. Spoloènos priate3⁄4ov Zeme 
riadením  v odpadovom hospodárstve. Tieto vysoké (SPZ) zaslala 3.6. 2004 ministrovi životného prostredia 
náklady by boli zvýšené teraz aj o položky na opravy žiados o dôsledné prešetrenie tejto havárie a o 
èastí znièených požiarom.podporu prehodnotenia zámeru rekonštrukcie 

 Voèi tejto spa3⁄4ovacej alternatíve ale existuje ekolo-spa3⁄4ovne komunálnych odpadov v Košiciach. 
gickejšia a lacnejšia  recyklaèná  alternatíva. Spolo- Pri požiari odpadov v košickej spa3⁄4ovni odpadov 
ènos priate3⁄4ov Zeme preto požiadala primátora mesta mohlo dôjs k úniku väèšieho množstva toxických látok.
Košice o zabezpeèenie ekonomicko-ekologickej ana-Viaceré zložky komunálneho odpadu obsahujú ažké 
lýzy, ktorá by porovnala výhodnos 2 možností riešenia kovy èi chlór, pri ktorého horení sa uvo3⁄4òuje do 
odpadového hospodárstva Košíc. Prvou je rekonštruk-prostredia dráždivý chlórovodík, alebo vysoko toxické 
cia spa3⁄4ovne TKO, ktorú zatia3⁄4 plánuje Magistrát mesta dioxíny (poškodzujú imunitný, hormonálny systém,
Košice, druhou je intenzívny triedený zber pre recyklá-majú karcinogénne úèinky), malý podiel nebezpeèných 
ciu, kompostovanie, prevencia a mechanicko-biolo-odpadov (batérie, farby, riedidlá…). Tieto toxické látky 
gické spracovanie nevytriedených zbytkov. Napriek unikajú zo spa3⁄4ovne odpadov aj za normálnej prevá-
tomu, že analýzy zo susednej Èeskej rep. ukázali dzky, avšak v omnoho menších koncentráciách, ktoré 
ekonomickú a ekologickú výhodnos druhého by mali by pod limitmi vyžadovanými legislatívou SR. 
„recyklaèného variantu“, v Košiciach zatia3⁄4 nikto žiadnu Avšak pri neriadenom horení odpadov vrátane požiaru 
analýzu neurobil. Mesto Košice sa rozhoduje doposia3⁄4 dochádza k tzv. nedokonalému horeniu. Teploty hore-
o investícii do 2 mld. Sk bez odborného zváženia nia sú nízke a odpad je nedostatoène okyslièovaný.
alternatív.Takéto podmienky sú ideálne pre tvorbu škodlivých 

 V prípade záveru výhodnosti „recyklaènej“ analýzy látok, ktoré sa potom uvo3⁄4òujú v omnoho väèších 
žiada SPZ upusti od zámeru rekonštrukcie a venova koncentráciách.
sa jej postupnej náhrade „recyklaèným systémom“. Rekonštrukcia košickej spa3⁄4ovne je nutná pre spå-

òanie emisných limitov EÚ od konca roku 2006. Tie v 
súèasnosti vysoko prekraèuje. Napríklad posledné me-
rania emisií dioxínov ukázali, že košická spa3⁄4ovòa 
prekraèuje maximálne povolené limity EÚ pre vysoko-
toxické, karcinogénne dioxíny 80 až 330 násobne. Foto: Košická spa3⁄4ovòa TKO, autor František Ivan

Ladislav Hegyi
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2. Príklad riešenia MBT

Drážïany
 V roku 1996 sa drážïanská mestská ra-

da vzdala pôvodného zámeru postavi 
spa3⁄4ovòu. Namiesto toho sa rozhodla pre 
kombináciu silnej recyklácie s MBT.
Základný kameò zariadenia na mechanicko-
biologické spracovanie položili v marci 2000.
Investièné náklady na zariadenie, ktoré má 
spracováva 85 tisíc ton zvyškového odpadu 
roène, vtedy predstavovali 42 miliónov 
mariek. Prevádzka dnes vychádza na 103 
euro na tonu spracovaného odpadu brutto a 
je teda lacnejšia ako iné riešenia.

 Spracovaniu v MBT zariadeniu samo-
zrejme predchádza intenzívne triedenie u 
zdroja s recykláciou a kompostovaním.

 Výsledky sa dostavili už v prvom štvrro-
ku 2001, kedy Drážïany ako prvé nemecké 
mesto splnili podmienky odpadového 

nižšie negatívne ekologické a zdravotné dopady:hospodárstva, ktoré pod3⁄4a spolkových zákonov musia 
spôsobuje menšie toxické zneèistenie a podstatne dosiahnu do roku 2010.
redukuje emisie skleníkových plynov. Príèinou pritom  Zariadenie MBT zo zvyškového odpadu vytriedi tri 
nie je iba šetrné nakladanie so surovinami.zložky:

 Likvidácia odpadu prispieva ku globálnym zmenám - energeticky  bohatú frakciu, ktorá je urèená  k  mate-
klímy, napr. uvo3⁄4òovaním metánu zo skládok alebo riálovému a energetickému zhodnoteniu
spa3⁄4ovaním plastov. Údaje štúdie - minerálnu frakciu, ktorá sa využíva v stavebníctve

- recyklovate3⁄4né  železné  a  neželezné kovy
 Èas odpadov z MBT putuje do 70 km vzdialeného ukazujú, že skládkovanie alebo spa3⁄4ovanie 

materiálovo energetického zariadenia, ktoré pracuje na neupraveného odpadu je z tohto h3⁄4adiska najhorším 
princípe splyòovania nie je závislé na spa3⁄4ovaní ani riešením. Najlepšie výsledky má mechanicko-biolo-
skládkovaní odpadov. Pritom vzniká metanol, sádra a gické spracovanie (MBT) a biologicko-mechanické 
energia. Všetky tieto produkty pokrývajú 40% nákladov spracovanie (BMT), v ktorom sa zvyškový odpad využí-
na prevádzku zariadenia (pre porovnanie bežná va ako náhrada fosílnych palív v uho3⁄4ných elektráròach 
spa3⁄4ovòa komunálnych odpadov pokrýva predajom iba alebo cementárenských peciach. MBT s ukladaním 
10% nákladov). zvyškov na skládku má tiež pomerne dobré výsledky.

 Ekonomické výhody tohto konceptu nakladania s  Pri porovnaní toxicity ako jednoznaène najhoršieho 
odpadmi sú oproti iným metódam vidite3⁄4né: riešenia vychádza skládkovanie, nasledované štan-
- prevádzkové náklady sú výrazne nižšie ako pri spa3⁄4o- dardným spa3⁄4ovaním. Najlepšie výsledky má MBT pri 
vaní odpadov v spa3⁄4ovni pálení zvyškového odpadu v cementárenských pe-
- investièné náklady sú rovnako nižšie ciach. Porovnate3⁄4ne nízke riziko predstavuje pyrolýza,
- tento  typ nakladania  s odpadmi je  výrazne  nezávislý spa3⁄4ovòa s roztaveným ložiskom a MBT so skládko-
na vývoji množstva odpadov i triedenia odpadov, èo vaním odpadu, alebo jeho využitím ako náhrada uhlia.
obyvate3⁄4om Drážïan dáva istotu nižších poplatkov za  Tieto výsledky je samozrejme nevyhnutné bra s re-
odpady. zervou, pretože:

 Okrem toho sú nesporné prínosy ekologické. - nezahàòajú možný vplyv popola z rôznych termických 
Dochádza k maximálnemu možnému materiálovému technológií. Tieto vplyvy by mohli by významné  najmä 
využitiu odpadov a teda šetrnému nakladaniu so v dlhšej èasovej perióde (100 - 1 000 rokov). Pod3⁄4a 
surovinami. Množstvo skládkovaných zvyškov je nižšie niektorých autorov by zoh3⁄4adnenie tohto faktoru 
ako v prípade spa3⁄4ovne, navyše sú menej toxické. pravdepodobne posunulo tepelné metódy na posledné 

miesta.
3. Vplyv MBT na zdravie a životné prostredie - metodika hodnotenia zdravotných dopadov neberie v 

úvahu zvláštne riziká pre zranite3⁄4né populácie v 
 V porovnaní so skládkovaním i spa3⁄4ovaním má kom- susedstve (napr. školy alebo nemocnice)

binácia vysokého triedenia u zdroja a MBT podstatne - reálne výsledky v skutoènosti silne závisia na

(Smith, A. et al: Waste
Management Options and Climate Change, Final report to the 
European Commission - DG Environment, AEA Technology, July 
2001)

... pokraèovanie z minulého èísla

obr. 1: Schéma linky mechanicko biologickej 8.reaktory anaeróbnej digescie 
úpravy Ekopark: 9.plynomer
1.kancelárie 10.kogeneraèná jednotka 
2.vstupná brána 11.kompostáreò
3.recepcia a vykladací priestor 12.dotrieïovanie a skladovanie kompostu 
4.riadiace centrum 13.èistenie odpadov 
5.dopravníkový pás 14.bio-filter
6.triediaca hala a triediacie zariadenie, 15.plocha nakladania so zbytkovým 
7.mlyn materiálom.
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prevádzkovate3⁄4ovi. usudzujú, že pomalý vývoj zvyškového metánu  z 
 V každom prípade zo štúdie vyplýva, že v dvoch odpadov predupravených MT vedie k tomu, že ten je

k3⁄4úèových kritériách - emisiách skleníkových plynov a pravdepodobne celkom oxidovaný mikroorganizmami
3⁄4udskej toxicite - si MBT technológie so spa3⁄4ovaním žijúcimi na povrchu skládky.
zvyškového odpadu v cementárenských peciach a  Mechanicko-biologicky upravený odpad môže by na 
uho3⁄4ných elektráròach vedú zo všetkých alternatív skládke zhutnený na ve3⁄4mi vysokú hustotu (asi 1,5 

3najlepšie. t/m ). Následkom nízkeho presakovania vody klesá na 
 Pyrolýza má z h3⁄4adiska ochrany klímy horšie vý- minimum produkcia priesakov a množstvo celkového 

sledky ako MBT s ukladaním na skládku - bez oh3⁄4adu dusíka a uhlíka obsiahnutého v priesakoch sa znižuje o
na to, èi nahradí obnovite3⁄4né zdroje, alebo plyn. 95 %, respektíve 80-90 %.
Príèinou je okrem iného 
fakt, že ve3⁄4a energie z 
odpadov pochádza zo 
spa3⁄4ovania plastov.

4. Náklady na MBT

Prieskum v nieko3⁄4kých 
rakúskych MBT zariade-
niach ukázal, že spo-
treba energie sa pohy-  Toxicita mechaniko-biologicky upraveného odpadu buje od 4 kWh  do 56 kWh na tonu spracovaného je viac ako 20 násobne nižšia ako v prípade zmiešané-odpadu. Náklady v krajinách EU sú 60 - 75 euro/tonu ho komunálneho odpadu. Mechanicko-biologickým upraveného odpadu. spracovaním sa výhrevnos odpadov zvyšuje v  V Nemecku sa cena za úpravu odpadov v priemere o 20-30 %.zariadeniach na mechanicko-biologickú úpravu na  Uvedené faktory môžu výrazne predåži životnos vysokej technickej úrovni pohybuje medzi 50 - 85 existujúcich skládok. V závislosti na zaèiatoènej situácii euro/tonu vrátane následného uloženia na skládku - a na zvolenom type procesu môže mechanicko-biolo-oproti tomu náklady na spálenie odpadov v spa- gicky upravený odpad životnos skládky minimálne 3⁄4ovniach komunálnych odpadov sú 60 - 375 euro/t zdvojnásobi. Predúprava odpadu tiež výrazne znižuje (nízka cena je uvádzaná iba pre vysoko výhrevné nebezpeèie horenia. Vytriedením vysokoenergetickej odpady). frakcie môže vzniku požiarov úplne zabráni. Nemecký spolkový úrad pre životné prostredie ne-  Riešenie pomocou MBT vyžaduje v porovnaní so chal vypracova štúdiu porovnávajúcu náklady spa3⁄4ovòami nižšie investièné i prevádzkové náklady.obidvoch technológií. Náklady na spa3⁄4ovanie zvyš- Analýza èeského ministerstva životného prostredia kového odpadu sú v priemere 173 euro/t, náklady na ukázala, že stratégia, ktorá kombinuje intenzívne MBT 157 euro/t. Pre porovnanie: priemerné náklady na triedenie, MBT a prevenciu, vyžaduje v Èeskej repu-kompostovanie biologického odpadu na kompostárni s blike celkové investície o 1,6 - 6,5 miliardy èeských ko-roènou kapacitou 15 000 ton v Nemecku dosahujú 61 - rún nižšie (10 - 14,9 mld.). Rovnako prevádzkové ná-113 euro/t, spracovanie biologického odpadu na klady budú u ekologického modelu nižšie o 1,2 - 1,7 bioplynovej stanici s rovnakou kapacitou 72-118 euto/t. mld. Kè/rok v porovnaní so spa3⁄4ovaním odpadov, kde 

èinia 2 - 2,5 mld. Kè/rok.
5. Výhody MBT  MBT systémy umožòujú mestám a regiónom na 

obidvoch stranách Atlantiku výrazne zvýši mieru 
 Asi najväèšou výhodou MBT zariadení je ich fle- využitia odpadu. Napríklad kanadské mesto Halifax s 

xibilita, ktorá umožòuje prispôsobenie sa úspešnosti 350 000 obyvate3⁄4mi zvýšilo mieru využitia odpadu na 
separácie. Môžu by stavané modulárnym spôsobom a 61 % potom, èo bol zavedený plný trojskupinový 
akonáhle sa zvýši množstvo odpadu vytriedených u systém separovaného zberu odpadu spolu s MBT.
zdroja, je ich možné upravi na výrobne vysoko kvali- Edmonton (rovnako Kanada) s 900 000 obyvate3⁄4mi 
tného kompostu alebo na prevádzky na spracovanie dosiahol v roku 2000 mieru využitia 70 %. Desiatky 
odpadových materiálov. Je ich možné vybudova pod- takýchto prípadov kombinácií trojskupinového systému 
statne rýchlejšie ako podobne ve3⁄4kú spa3⁄4ovòu a pritom separovaného zberu odpadu a MBT existujú taktiež v 
s výrazne nižšími investiènými nákladmi. Môžu ma i Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Belgicku a ïalších 
pomerne malú kapacitu, èo je z h3⁄4adiska nákladov krajinách.
rovnako výhodné.  Preto je najvyšší èas zaèa tento efektívny spôsob 

 MBT systémy kombinujú radu spracovate3⁄4ských nakladania s odpadom uplatòova aj na Slovensku.
krokov, ktorými sa zo zvyškového zmesného odpadu 
odstráni maximum recyklovate3⁄4ných, organických a 
toxických materiálov za vzniku inertného a stabi-
lizovaného finálneho produktu. MBT systémy zvyèajne 
znížia hmotnos zvyškového odpadu až o 50 %. 

 MBT znižuje množstvo produkovaného skládkového 
plynu v priemere o 90 % v porovnaní s neupraveným 
zmesným komunálnym odpadom. Niektorí autori 

Hmotnos
Objem
Strata žíhaním
Výhrevnos
Objemová váha po komprimácii
Respiraèná aktivita At4
Tvorba plynov (21 dní)
Vyluhovaný uhlík (TOC)

%
%
% sušiny
MJ/kg

3t/m
mg O./g sušiny
l/kg sušiny
mg C/l

100
100
55 - 66
8,7 - 10,9
0,9
36 - 80
140 - 190
3000 - 4000

20 - 35
18 - 20
28 - 44
5,2 - 7
1,3 - 1,6
5 - 7
20
82 - 92

Parameter Jednotka Zvyškový komunálny odpad
Nespracovaný Upravený MBT metódou

Parameter zvyškového komunálneho odpadu pred a po spracovaní MBT

preložil a upravil Radoslav Plánièka z materiálu Hnutí Duha,
 Bez skládek i spaloven... (Ing. Ivo Kropáèek), 2003

Zdroje uvedených informácií Vám radi poskytneme na požiadanie.



krajina1tváre2

 Ako politik niekedy  viem  oceni slová Joea meste Dublin je dopravná zápcha prakticky nepre-
Kennedyho svojmu synovi Johnovi, ktorý sa neskôr stal stajne. Ochrana životného prostredia je považovaná za 
prezidentom Spojených štátov. Vnímanie je totiž ve3⁄4mi prekážku ekonomickému pokroku, v dôsledku èoho
èasto mocnejšie než realita. Tí, ktorí predávajú imidž dochádza k rýchlemu rozpadu írskeho vidieka.
Írska v zahranièí, to vedia príliš dobre. Írsko je stále Väèšinu nás tempo zmien zaskoèilo. Keïže si už
prezentované ako èistá, neskazená a priate3⁄4ská kraji- nieèo pamätám - v minulom roku som mal štyridsa 
na. V poslednom èase však imidž-mejkri pridali nové rokov, môžem objektívne posúdi, kde sa ako krajina 
dimenzie. Írsko je dnes moderná, mladistvá, životom nachádzame. Patrím ku generácii, ktorá sa kedysi
pulzujúca, novátorská a atraktívna krajina - ideálne búrila proti izolacionizmu, provinènosti a úzkoprsosti,
miesto pre zahranièných investorov. Toto nové ktorá bola typická pre írsku spoloènos v pädesiatych 
"konkurencieschopné" Írsko zažíva ekonomickú a šesdesiatych rokoch 20. storoèia. Boli to èasy 
konjunktúru, aká nemá obdobu. stagnácie, inštitucionalizovanej brutality a menej-

 Naše tempá rastu sú fenomenálne - najvyššie v cennosti. Podobne ako mnohí, ani ja netúžim po
Európe; reálna nezamestnanos patrí minulosti a v návrate do týchto èias.
niektorých oblastiach je dokonca nedostatok pracov-  Tiež si však pamätám, že Írsko bolo ve3⁄4mi krásnym, 
ných síl. Krajina má obrovský obchodný prebytok a v3⁄4údnym a duchovným miestom. Zneèistenie životného
štátna pokladòa má dostatok daòových príjmov. Naši prostredia bolo èosi, èo sa týkalo iba iných krajín. 
priemyselní a politickí lídri sa chvália, že Írsko je dnes Dokonca sme nemali ani jednu dia3⁄4nicu. Vyrastal som v
ekonomickým vzorom pre ostatnú Európu. Limericku na brehoch rieky Shannon. Bolo to idylické 

Toto je Írsko "keltského tigra", výraz, ktorý bol miesto s malým lesom a poliami, ktoré sa tiahli celé 
vymyslený, aby ukázal tesnú podobnos s ekono- míle. Leto som trávil kúpaním, èlnkovaním a chytaním 
mikami ázijských tigrov. Moji politickí kolegovia reagujú rýb v èistej priezraènej vode. Bola to rieka bohatá na 
dos podráždene, keï im hovorím, že tigre sú ohro- ryby a v jej okolí hniezdilo mnoho vtákov. Dnes sú 
zeným druhom a že ázijské ekonomiky už dostali pozdåž rieky vztýèené tabule so strohým upozornením
maèaciu chrípku. Ak sa niekto u nás odváži spochy- na zákaz kúpania sa. Rieka je otrávená a màtva,
bòova úspech "keltského tigra", okamžite ho onálep- zneèistená priemyselom, domácim a po3⁄4nohospo-
kujú za èloveka, ktorému sa cnie za "starými dobrými dárskym odpadom.
èasmi" a vlastne za heretika.  Som smutný, už keï len na to pomyslím. Tieto tabule 

 Ak na jednej strane katolícka cirkev do istej miery tam stoja ako obžaloba našej ekonomiky keltského
stráca u nás na popularite, namiesto nej Írsko prijalo tigra. Pripomínajú nám, èo sme stratili, o èo sme prišli. 
nové náboženstvo - náboženstvo ekonomického rastu, Zneèistenie rieky Shannon však zïaleka nie je 
a to so všetkou horlivosou èerstvých konvertitov. K ojedinelý prípad. Správa Agentúry pre životné
základnému èlánku viery tohto náboženstva patrí, že prostredie za minulý rok informuje o ustaviènom
ekonomický rast je za každých okolností dobrá vec. náraste zneèisovania riek a jazier a o zhoršovaní
Tvrdi nieèo iné znamená stá v ceste pokroku. Vždy kvality vzduchu v našich mestách. Naša neschopnos
som si myslel, že meranie pokroku spoloènosti výškou plni smernice EÚ týkajúce sa kvality pitnej vody mala 
HDP je èosi podobné ako mera kvalitu hudobného za následok súdne konanie zaèaté Európskou
diela pod3⁄4a hlasitosti. Jednotlivé írske vlády sa komisiou. Deštrukcia rastlinných a živoèíšnych druhov
jednoducho usilovali zvyšova hlasitos na maximum a ako aj ich prirodzeného prostredia pokraèuje s
potom sa chválili hlukom, ktorý sa im podarilo nezmenšenou silou.
dosiahnu. 1⁄4udia, ohlušení touto kakofóniou, majú  Hospodárska konjunktúra spôsobila krízu v odpado-
otupené zmysly, aby mohli vníma iné skutoènosti. vom hospodárstve a obrovský nárast emisií CO . Dopyt 2

 Keï je to všetko také fantastické, preèo sa potom po elektrickej energii je taký obrovský, že sa musí
rozdiely medi bohatými a chudobnými stále zväèšujú? stava stále viac a viac elektrární a my nemáme šancu 
Preèo je stále viac chudobných 3⁄4udí a preèo sa zvyšuje splni naše záväzky vyplývajúce z Kjótskej dohody.
poèet bezdomovcov? Vïaka tomu úžasnému rastu Struène povedané, Írsko je dokonalou prípadovou
ceny domov prudko vzrástli a dnes sú v Dubline vyššie štúdiou o tom, o èo môže spoloènos ve3⁄4mi rýchlo prís,
než v Londýne, New Yorku èi Paríži. Nielen to. Prudko keï tí, èo sú pri moci, si neuvedomia rozdiel medzi
vzrástli aj ceny nájomných bytov. Depresie a životnou úrovòou a kvalitou života, alebo, povedané
samovraždy sú na vzostupe najmä medzi mladými slovami ekonóma Hermana Dalyho, keï nebudú
mužmi. Samaritáni, charitatívna skupina, ktorá vedie rozlišova medzi ekonomickým rastom a 
pomáha 3⁄4uïom v kríze, sa sažujú, že nevedia získa ekonomickým rozvojom.
dobrovo3⁄4níkov, pretože 3⁄4udia sa radšej venujú  STÁLE som dúfal, že sa budeme vedie pouèi z
zarábaniu. chýb druhých krajín, ale zdá sa, že som sa mýlil. 

 Násilná kriminalita a drogové závislosti sú na Predsa však len existujú niektoré povzbudzujúce
vzostupe. Sme svedkami rozpadu rodín a zvýšenej známky svedèiace o zmene. Mohutný protest proti
rozvodovosti. Na druhej strane sa však chválime tým, rozširovaniu cestnej siete v prírodnej rezervácii vo
že predaj automobilov bol v januári dvojnásobne vyšší Wicklowe upútal pozornos verejnosti. Z prieskumov
než v ten istý èas pred rokom a v priebehu najbližších verejnej mienky vyplynulo, že verejnos stála na strane
desiatich rokov má celkový poèet automobilov vzrás o protestujúcich. Argumentácia zo strany vlády, že
najmenej šesdesiat percent. V priebehu jedného rozširovanie ciest je potrebné, aby sa skrátil èas 
desaroèia sa èas dochádzky do práce zdvojnásobil a v dochádzky do Dublinu nepresvedèila, najmä, keï sa
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strikaš, ta to budze hotove nešèesce.  Peo še dohvaral z 
Ïoïom, kedz jeho ocec umar3⁄4i, taki mladi ešèi. Ke3⁄4o raz do 
òeho prišol, ta daco pa3⁄4e3⁄4i - i gumu i trubky od umivadla i 
šicko co vidze3⁄4i. A potim ho hlava bo3⁄4ela, co až skuviòel. A 
Ïoïo mu i hvarel, žebi òepa3⁄4il, že otruje sebe i sušedoch. 

H: He3⁄4ena, J: Justina No znaš jaki un bul najmudrejši, ozdaj nebudze zasraneho 
sluchac.

H:  Justinko, no3⁄4e, òemaš požièic ocet? Naèisto som sebe J:  Otkedi žijem, ta vše sme pa3⁄4i3⁄4i a niè nam nikda òebulo.
nezrachovala, ke3⁄4o mi budze treba a totich ogurkoch teho H:  Šak pa3⁄4i3⁄4i sme, a3⁄4e ja òepametam, že bi bulo te3⁄4o 
roku do oša3⁄4eòa. Jutre ci vracim. saèkoch a m3⁄4iko f krabicoch a tote ma3⁄4inovki - aòi 
J:  Podz da3⁄4ej He3⁄4enko, èekaj, doraz ci doòešem. òehutorim. A pamätaš na òebošèièku Krajòaèku? I ona vše 
H:  A co robiš Justinko? Jakaški tu smrud, to sušed daco pa3⁄4ila a taka bula jak otruta hockedy a potom na šerco 
pa3⁄4i, èi co? umarla. A predtim še dluho trapila co ju nohy te3⁄4o bo3⁄4eli, i 
J:  To òe sušed, to ja pa3⁄4im, poradki robim. Teho borde3⁄4u še po dochtoroch chodzela a 3⁄4em stukala cali dzeò. Vipiješ
nazbiralo ve3⁄4o. ma3⁄4inovku a f3⁄4ašku viruciš - šak to òikda òebulo.
H:  A co ši tam šmarila, zdechnuteho zajaca? J:  Isce, že òebulo, vipi3⁄4i sme èerstveho m3⁄4ika abo vody zo 
J:  Á3⁄4e, najhorši smrud s totich umelich hmotoch, karika bi studòi. A šmetanku i ja pametam f sk3⁄4eòenej f3⁄4ašeèke. A 
jich ulapila. jaka to fajna bula.
H:  Ta to toto budze. A še òebojiš take pa3⁄4ic, ja 3⁄4em do H:  Ja ci povim Justinko, maš davac peòeži na dochtoroch, 
šmecara virucim. ta radši zaplac toten odpad i kantu a maš pokoj, že òemaš 
J:  Ta ja šmecar aòi òemam, ozdaj òebudzem za òeho te3⁄4e hrich. Šak starosta rozdaval i jakaške mechy. Èi to 
peòeži placic. He3⁄4en, šak šedni sebe, ci uvarim kave, kedz òebudze akurat na taki odpad.  Spitam še Pea.
budzeš calu noc zavarac. J:  Mechy som dzeška vidzela, aòi òeznam, dze su 
H:  Šak òehvarim, dobre mi padòe, i kedz už bi som šmarene. Abo už v nich bandurki, bo muj stari še na òiè 
òemala, bo òedobre mi to na šerco robi. òeopita. Kedz mu daco treba, ta schvaci perve co vidzi.
J:  Ja ci povim, za šicko 3⁄4em plac, tu plin dzvihaju, tam H:  No a3⁄4e som še zašedzela a roboti mam više hlavi. 
e3⁄4ektriku a ešèi s totim odpadom mi piju kref. A kedz ešèi Dzekujem ci za kavu i za ocet, jutre ci vracim. A zastav še i 
raz dzvihòu za televizor, ta ho spa3⁄4im tiž. ti dakedi.
H:  Justinko, a3⁄4e i tak bi som toto nešcesce òedavala do 
peca. Naš Peo hvari, že to še f takim pecu òeda dobre 
spa3⁄4ic, 3⁄4em f tim jich onim, no znaš, co pri Košicoch abo Dáša Lukáèová
dze. F spa3⁄4ovòi. Že nam 3⁄4em nazad na hlavi švinstvo 
spaduje, co s teho potom i rakovinu abo inakšeho hricha 
možeš dostac. P.S. Ak by ste náhodou mali pocit, že ide o cudzí jazyk, tak 
J:  Ta mòe už horši òebudze, ja už stara a chora dosc. vedzte, že išlo o rozhovor v šarišskom náreèí. Tento
H:  Šak tebe òe, a3⁄4e maš tu dzifku i vnuèata. A òechodzi osvetový èlánoèek bol uverejnený v novinách obce Tulèík - 
Kristinka s najmenšim furt po dochtoroch? Tulèícke šípy.
J:  Chodzi, bo že ma dajaku a3⁄4ergiu, a3⁄4e nichto òezna z 
èeho. Nepokúsite sa presadi nieèo podobné aj vo vašom regióne 
H:  No 3⁄4em èi to òebudze s teho. Šak toto švinstvo ci šida a vašom náreèí ?
na zahradu a potom i marchev i jabluka maš take. A kedz i 

ukázalo, že to skrátenie by predstavovalo iba štyridsa možné zharmonizova ekologickú udržate3⁄4nos s ne-
sekúnd. Podobne sa verejnos postavila na stranu tých, koneèným ekonomickým rastom. Naša slepá loajalita
ktorí znièili geneticky manipulované plodiny vo tejto skrachovanej paradigme je až taká, že si túto
Wexforde. Medzitým sa rôzne skupiny komunít v celej otázku ani len nekladieme.
krajine stavajú proti pokusom vlády stava nebezpeèné  Tento bezvýhradný postoj si silne uvedomujem v 
spa3⁄4ovne odpadov ako riešenie našej krízy írskom parlamente na schôdzach predsedov 
odpadového hospodárstva. jednotlivých straníckych klubov. Keï som na jednom 

 Stále viac 3⁄4udí si uvedomuje, že Írsko stráca èosi takom stretnutí navrhol zaradi do programu rokovania
osobitné a že síce má obrovský potenciál rozvoja, ale Multilaterálnu dohodu o investíciách, považovali to za
pod3⁄4a odlišného scenára. Tradièní farmári si uvedo- bizarný návrh. Politici pravice i 3⁄4avice sú presvedèení,
mujú, že budúcnos patrí organickému po3⁄4no- že naša malá otvorená ekonomika ohromne profituje z 
hospodárstvu. Existujú seriózne plány na výstavbu globalizácie. Globalizácia živí nášho keltského tigra.
pobrežných veterných elektrární, ktoré pomôžu zníži V skutoènosti sa z tigra stala tlstá maèka, ktorá tuènie 
emisie CO . Zvyšuje sa záujem o doplnkovú medicínu a vïaka tomu, že okolo seba požiera všetko, èo má2
rozvíja sa silné hnutie ekologických dedín. nejakú hodnotu.

 To všetko je skutoène ve3⁄4mi pozitívne, ale je otvore-
ná otázka, èi politický a priemyselný establišment bude 
naèúva obyèajným 3⁄4uïom. V tom nie som ve3⁄4ký 
optimista. Etablované politické strany nemajú problém John Gormley bol starostom Dublinu. V súèasnosti je 
v èase volieb zaodie sa "zelenou" rétorikou, ale po poslancom Írskeho parlamentu.
vo3⁄4bách tieto módne doplnky rýchlo zahadzujú. 
V politických kruhoch je v móde rozpráva 
"greenspeakom" s osobitným dôrazom na nové módne 
slovo "udržate3⁄4nos". Nikdy však nevysvetlia, ako je Prevzaté z èasopisu Resurgence,

preložil Mikuláš Huèko
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políciou“, zlostne odvrkla Verona, spomenúc si na Motto:
priebežné šikanovanie svojho muža štátnou mocou.1⁄4udí nezaujímajú fakty, grafy, štatistiky alebo vedecké 
„Skoè mi po spacák, ja si zbalím jedlo,  musím bleskovo správy. 1⁄4udí zaujíma dráma, škandál, násilie a sex. A 
zmiznú“, stále zadychèane sipel Peter.neèítajú úvodníky. Potrebujú príbeh. Toto je môj 
Verona pochopila, že sa bude lepšie hneva na štát ako dvadsiaty šiesty príbeh.
na svojho muža, a aj to radšej neskôr ako práve teraz.
Rýchle doniesla vec na spanie, prihodila Petrovi zopár Nad zhoreniskom kapušanských benzínových nádrží
cesnakov a ob3⁄4úbených chili paprièiek a s krížikom na sa vznášala žltá hmla.
èelo ho pobozkala.Koròan kráèal hrebeòom Èergova a smeroval k svojmu 
„Èo sa stalo?“domu. Tá hmla za jeho chrbtom ale v skutoènosti nebola 
„Niet èasu, bežím“ zakrièal a zmizol v lese.hmla. Žlté chuchvalce prišli v noci z Po3⁄4ska. Preplazili sa 

Keï sa ale nik v blízkosti dukelským priesmykom o
ich domèeka neukázal anipol tretej ráno a preliali sa 
na tretí deò a na prístu-pri meste Vranov na tri
pových lesných cestách svetové strany.
neboli žiadne stopy, vrátil Za Koròanových chrbtom,
sa.bez jeho vedomia,  zaèínal 
Bolo to všetko také èudné.šiesty Armagedon v histórii
Zaèalo to ako akèný film s Zeme.
Bruce Willisom a konèilo 
ako limonáda s Františ-„Uf“, Jou  c, drobný èínsky 
kom Novým.poèítaèový špecialista sa 
Štvrtý deò po jeho prí-potil. Na kline mu sedela
chode na èergovský hre-Caj wuo, jeho dlhoroèná
beò, sedeli veèer na skale, priate3⁄4ka, obidvaja boli
otoèení na západ a poze-úplne nahí a oddávali sa
rali na absolútny gýè,starým èínskym sexuálnym
západ slnka.praktikám.
Vlastne to nebol až taký „Potíš sa“, nádherne úprim-
gýè, pretože ten západ ne sa smiala svoj ím
nebol krvavý, ale citró-snehobielym chrupom.

nový. Panorámu západu totiž kazili žlté chuchvalce„Ako Tri pramene, to je fakt“, pomyslel si Jou  c. Nebol 
podivných mrakov, lenivo sa preva3⁄4ujúcich asi stovo svojej koži. Vedel dobre, že platí „ wej wu-wej er wu 
metrov pod nimi.pu-wej“. Rob nezasahovanie a niè nezostane nevyko-
„Èo to môže by?“nané, ale aj tak mu èerv pochybnosti vyhlodal v nepo-
„Neviem, ale je to ve3⁄4mi podivné, všade v dolinách je kojnom mozgu dieru ve3⁄4kú ako turbína v najväèšej
ticho, nepoèu autá, traktory ani tú bardejovskú strelu“,èínskej hydroelektrárni.
Peter použil lokálnu prezývku pre pomalý èervený1⁄4ahli si na rohože a mlèky pozerali na plafón.
vláèik, spájajúci Prešov s kúpe3⁄4ným mestom Bardejov.„Milujem a“, povedal ticho v neèakanom závane
„Keï si bol v lese, zdalo sa mi, že poèujem z Prešova úprimnosti.
sirény, ale bolo to len chví3⁄4u“, spomenula si Verona.„Milujem a“, povedala a chytila ho za ruku.
Verona už síce poznala celý príbeh kapušanských„Ale okrem toho a aj ve3⁄4mi dobre poznám“, „èo a 
benzínových nádrží, strategických zásob hrdej Sloven-trápi?“, Caj wuo bola jednoducho žena.
skej republiky, ale ani Peter ani Verona nevedeli to, èo Tantrický sex skonèil.
pred nieko3⁄4kými dòami vyrozprával èínsky poèítaèovýJou  c sa rozhovoril a o hodinu zaèalo balenie. Pomalé,
špecialista Jou  c svojej krásnej Caj  wuo, družke s nád-premyslené, tragické. Ako keï obliekate màtveho prí-
herným úprimným úsmevom. Peter s Veronou k svojmubuzného do truhly. A ešte ten istý deò vyrazili na cestu. 
šastiu alebo smole nepoužívali mobilné telefóny aIch cie3⁄4om boli hory s prameòmi rieky in-ša-iang,
rádio už štvrtý deò len šušalo.tibetský kúsok divoèiny. Tam sa kedysi zoznámili, tam 
Peter vkåzol rukou pod chlpatý Veronin sveter.prežili svoje najkrajšie dni a týždne spoloèného života. 
„Nechaj, ešte niekto príde“, bránila sa ve3⁄4miPanenskí, nepoškvrnení vedomosami o svete, bez
nedostatoèneproblémov.
„Ak doteraz neprišla polícia, tak tu už dnes neuvidímeTeraz sa tam idú zosobáši. A potom možno aj zomrie.
urèite nikoho“.V divoèine.
Petrova ruka sa vnorila ešte hlbšie. 
Verona sa prestala bráni a zaèala spolupracova.Zatia3⁄4 Peter Koròan udychèaný a špinavý prichádzal k 

svojmu domèeku na horskej lúke tesne pod hrebeòom 
Dvadsa tisíc kilometrov od nich ležali v tráve podvýchodoslovenského pohoria Èergov.
zvláštnymi tibetskými jed3⁄4ami Jou  c a Caj  wuo. Tu už „Veronka“, „nebola tu polícia?“ sekal slová pomedzi
bolo ráno a mladomanželia mali po svadobnej noci. Oni prudké nádychy.
vedeli všetko.„Po nièom, inom netúžim, než sa zase naahova s 

Krajina generovaná poèítaèom formálnou
gramatikou - Lindenmayerovým systémom 
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mechanizmy proti 3⁄4udským pokusom o ich likvidáciu.Práve preto sa rozhodli pre svadbu, ktorú roky 
1⁄4udia ich samozrejme stále považovali za neškodnéodkladali a práve preto sa rozhodli èaka najbližšie 
kódy, ktoré tak maximálne raz za èas urobia naudalosti v divoèine, ktorú, tak ako mnoho iných 3⁄4udí na 
poèítaèoch neplechu.celom svete, milovali.
Ale tak, ako ich na zaèiatku naprogramoval ich „stvo-Jou c bol geniálny matematik. Matematika nebola jeho
rite3⁄4“, zaèali sa „baktérie“ zaujíma o periférie poèíta-živobytím, len taký koníèek pre potešenie. Ako to už v 
èov, jedinú možnos ako kontaktova okolitý fyzickýtomto svete ale býva, práve on, amatér, rozriešil pro-
svet. Tento kontakt digitálne organizmy potrebovali. Ich blém ktorý trápil matematikov tisícroèia a ktorý považo-
cie3⁄4u, prežívaniu digitálneho kódu prostredníctvom roz-vali za nerozriešite3⁄4ný rébus. Extrémne jednoduchý
množovania a mutácií, bránilo využívanie energetické-výpoèet prvoèísel. Zásadná vec pre efektívne a praktic-
ho zdroja, ktorý používal aj èlovek. Bola to elektrickáky použite3⁄4né dekódovanie najpoužívanejšej šifry RSA.
energia.Jou  c vedel odrazu preèíta 3⁄4ubovo3⁄4ný zašifrovaný text. 
Bez toho aby si to niekto všimol a uvedomil, stali sa tak A pri svojej práci poèítaèového bezpeènostného
umelé organizmy konkurentmi 3⁄4udí. Tak ako každý iný technika si všimol podivnú komunikáciu medzi nieko3⁄4-
organizmus sa samozrejme snažili dosiahnu svoj cie3⁄4.kými poèítaèmi a sieou. Všetci ostatní technici to 
A tomu bránil problém nevypnute3⁄4nosti unpluggability.považovali len za taký poèítaèový blábol vírusov, ktorý 
V digitálnej evolúcii zaèali prežíva baktérie, ktoré do-keï použili najnovší „antivírus cleaner“, tak zmizol.

siahli prostredníctvom peri-Doèasne. Až do objavenia
férií nevypnute3⁄4nos svojhonových vírusov a nového oèis-
životného prostredia  poèíta-tenia poèítaèov. Bezpeènostní
èov.technici hovorili o nových víru-
Študent „stvorite3⁄4“ totiž zabu-soch. Neboli to nové vírusy, bol 
dol, že evolúcia umelýchto stále ten istý digitálny bacil, v 
baktérií bude sledova preží-rôznych zmutovaných podo-
vanie digitálnych baktérii abách. A Jou  c dešifrovaním 
nie svojho tvorcu. Mutant-„medzibacilovej“ komunikácie
ných umelých baktérií, ktoré pomerne rýchle pochopil o èo 
dokázali vyradi vypínaèe zide. A po nieko3⁄4kých mesia-
èinnosti rapídne pribúdalo.coch sledovania komunikácie
Riešili to väèšinou rafinova-vedel celú pravdu. A tú pravdu 
ným využívaním záložnýchpovedal spotený Jou  c svojej 
zdrojov, keï ich ovládnutím a Caj wuo.
súèasnou manipuláciou so 
signalizáciou dosahovali, žeTu je jeho rozprávanie: 
si tento stav obsluha väèši-

Stvorenie digitálneho sveta. nou nevšimla a oni sa mohli 
veselo v poèítaèoch množi a Na zaèiatku bolo Slovo.
mutova aj po pracovnejTridsa kilobytov dlhý progra-
dobe.mový kód, ktorý vrhol do 
A tak pomaly došlo aj na celosvetovej poèítaèovej siete
èloveka. Vlastne ani nie na študent nezbedník ako dôkaz
èloveka ako na Masu.svojej ve3⁄4kosti a geniality.

Na Masu, ktorá ako hovoril Peter Koròan, už dávnoŠtudent nebol ani ve3⁄4mi ve3⁄4ký a už vôbec nie geniálny.
prestala používa nástroje èloveka, nástroje, ktoréNapísal obyèajný poèítaèový vírus, nechal sa ale pri 
môže vyrobi a hlavne pochopi jeden èlovek.jeho písaní inšpirova biológiou, na hodinách ktorej, na 
Automobil, motorky, telefón, rádio i CD prehrávaèe, rozdiel od svojich poèítaèových kamarátov, nespal.
buldozéry, pesticídy ale aj poèítaèe, sú nástrojmi Masy.Ten jeho program bol „skoro“ obyèajný vírus. „Skoro“,
Nielenže ich nevie vyrobi jeden èlovek, ale im jeden pretože mal nieko3⁄4ko zvláštnosti: schopnos evolúcie,
èlovek nerozumie a ani rozumie nemôže. Súve3⁄4mi ve3⁄4kú rýchlos generovania mutácií, zvláštny
myšlienkovým i fyzickým produktom tisícok 3⁄4udí a mechanizmus, ktorý zaisoval aby mutované pro-
škody, ktoré spôsobujú, nemajú 3⁄4udské rozmery. Tiegramy boli stále vykonávate3⁄4né, šifrovanú vzájomnú
škody majú rozmery Masy.komunikáciu, zameranie na periférie a zdie3⁄4anú inš-
Èo je ale najhoršie, Masa nemá a nemôže ma názor,trukènú sadu, ktorá umožòovala spúša podstatne
zodpovednos a svedomie. Nekoriguje òou napáchanéväèšie programy než ktoré dokázal nies jediný vírus. 
škody. V tom je hlavná príèina zla páchaného na Zemi, To už ale vlastne nebol vírus, to bola poèítaèová
na Prírode.baktéria. Životným prostredím týchto poèítaèových 
Ale je tu ešte Evolúcia. Vïaka nej prežívajú organizmy,baktérii sa stala miliarda poèítaèov na celom svete,
ktoré dokážu svoje gény posunú prostredníctvoms rovnakým operaèným systémom a takmer rovnakými 
svojich potomkov ïalej do budúcnosti. Masa nielenže procesormi. Dokonalá kópia lesníckej smrekovej
nemá názor, zodpovednos a svedomie, Masa nemá monokultúry. Ideálne prostredie na šírenie a evolúciu
ani do budúcnosti èo posúva. A tak sa òou rozširované „škodcu“.
a používané prostriedky a nástroje stali zaèiatkom jej Digitálna baktéria postupne prenikala do rozsiahlej
konca.siete Internetu. Antivírové programy ju samozrejme 

odha3⁄4ovali, ale boli vždy o krok za vývojom jej mutan-
tov. Baktérie si postupne v evolúcii vytvárali obranné 

Symbol teórie chaosu: Mandelbrotova 
množina, ukážka ako je jednoduché

 pravidlo schopné generovat nesmierne
 zložité štruktúry.

Základom je iterovanie vzahu
zi+1 = zi2 + c 



dòa D boli strašné. Po nieko3⁄4kých hodinách bolo na APRED, Artificial Predator, ako baktériu nazýval
celom svete màtvych viac ako šes miliárd 3⁄4udí. Žltá Jou  c, alebo presnejšie niektoré jej mutácie, zaèali 
hmla „dezinfikovala“ tých, ktorý neboli nakazení ave3⁄4mi úspešne prežíva a množi sa v poèítaèoch, ak 
umožnila pokojnú prevádzku poèítaèov bez otravnýchdokázali úplne odstráni èloveka z dosahu vypínaèov 
3⁄4udí, ktorí ich, pod3⁄4a digitálnych baktérii, bezdôvodne energie. Nebolo to až také nelogické. Množstvo
vypínali.chemických laboratórií bolo už dávno skoro úplne 
V evolúcii ale vždy hraje hlavnú úlohu náhoda.automatizovaných a väèšina chemických syntéz i
Elektrárne na celom svete postupne vypadávali apokusov riadili poèítaèe a programy, ktoré dokonca už 
zastavovali svoju èinnos. Svet nebol automatizovanýprestali vyvíja 3⁄4udia, pretože programy ako expertné 
úplne dokonale. APREDy „vyhynuli“ po výpadkochsystémy sa už zdokona3⁄4ovali sami.
energie ve3⁄4mi rýchle. Živé baktérie v žltej hmle maliNiektoré mutácie APREDu ako ved3⁄4ajší produkt
drobnú chybu, ktorú si „výrobcovia“ nemohli všimnú. chemických pokusov proste sterilizovali jedmi labo-
Neznášali v tejto forme nadmorskú výšku väèšiu akoratória, v ktorých boli poèítaèe. Kým sa na to prišlo, boli 
800 metrov a ve3⁄4mi rýchle nad touto výškou hynuli. miliardy nových mutantov vïaka Internetu v poèítaèoch 

celého sveta. Záležitos zamest-
A tak Peter a Verona nad èergov-nanci ututlali ako prevádzkovú
skými jed3⁄4obuèinami, Jou  c a Caj poruchu.
wuo nad tibetskými miešanými lesmiPohromou pre Masu sa stal auto-
nezomreli. Spolu s nimi nieko3⁄4ko mi-matizovaný vývoj a výroba pesti-
liónov iných 3⁄4udí, nasledovníkov Kora cídov, chemických látok vyvíjaných
a Iny z pravekých jed3⁄4obuèín východ-špeciálne na zabíjanie živých orga-
ného Slovenska. nizmov.

Bacillus thuringiensis,  Baktéria 
Pokus Evolúcie o odstránenie Masy dlhodobo používaná ako insekticíd èi
sa skonèil úspešne.už priamo alebo cez GMO prostred-

níctvom svojej genetickej informácie, 
Masa zomrela, no 3⁄4udia prežili. Prežili bola vïaèným prostriedkom na likvi-
ako produkt organickej evolúcie,dáciu mníšky ve3⁄4kohlavej a lykožrú-
ktorá stvorila aj krásu dažïového tov po celom svete.

Bacillus thuringiensis pralesa. A možno budú ži ako jeho Pesticídy z boli
súèas veène, ich hmota bude v ve3⁄4mi populárne predovšetkým
pralesoch recyklova, mémy sa budú medzi lesníkmi, štátnou ochranou
zachováva vo vedeckých prácach a prírody i medzi väèšinou mimovlád-
hudobných dielach a ich gény budú nych ochranárskych organizácií
prežíva v synoch a dcérach, ktoré lezúcich z finanèných dôvodov a
spolu so ženami splodia ich muži. vlastnej hlúposti, vládam na celom
Muži, ktorí opä zaènú zavádza do svete do zadku.
života 3⁄4udské meradlo, muži sExpertné programy už mali dostatok

Bacillus thuringiensis názorom, zodpovednosou a svedomím.vedomostí, aby z , bez úèasti 3⁄4udí, 
Duch miesta sa zaène vraca do malých regiónov, kde vyvinuli produkt, ktorý bude produkova jed voèi hmyzu
sa èlovek bude pohybova vlastnou silou a kde saa dokonca už i rastlinám, ale zároveò pri kontakte s 
každý jeho èin vpeèatí do krajiny a ostane v nej ako3⁄4uïmi vnikne aj do ich organizmu a za istý èas nahradí
výkrièník, pripomínajúc sa èloveku vždy, keï pôjde èas informácie DNA vo všetkých bunkách. Základné
okolo.šírenie prostredníctvom pesticídu zaisovali 3⁄4udia a ich 

organizácie v programoch bojov proti škodcom a 
Urèite to ale tak nebude naveky.programoch likvidácie inváznych rastlín. Šírenie

doplòovali všetci ostatní normálnym sexuálnym 
Svet sa neskladá a ani nikdy neskladal len zo zlých stykom. Veèná a spo3⁄4ahlivá metóda na šírenie
alebo len dobrých 3⁄4udí. Vždy bol jing  jangom, s bielou a èohoko3⁄4vek.
èiernou plochou. Niekedy je èiernej viac ako bielej, Vložený kus sekvencie DNA mal by nieko3⁄4ko rokov
niekedy je tomu naopak. A tie biele a èierne nite tká úplne neèinný. Presné èasovanie zaistené zvláštnymi
evoluèný pavúk do nádherného ornamentu nezni-molekulárnymi hodinami malo umožni, aby v ten istý 
èite3⁄4nej siete Života.okamžik vo všetkých bunkách všetkých nakazených 

3⁄4udí zmizol koniec chromozómov  telomera, dôležitý 
Áno, svet je neznièite3⁄4ný, ale nikdy na òom nebude raj, pre obnovu buniek. Súèasne gén TP53 mal vyda
tak ako jing  jang nie je nikdy len èierny alebo len  biely.príkazy rôznym príslušným génom, aby bunky rozložili

zvnútra, aby spáchali samovraždu. To všetko bolo 
Je len na nás, mužoch a ženách, akou farbou chce-naplánované spoloène s vypustením pesticídu zo 
me by .všetkých celosvetových závodov, vo forme citrónovej 

žltej hmly.
To je posolstvo môjho príbehu.Jou  c si to všetko dal dokopy až bolo neskoro. Vedel,

že nemá zmysel proti tomu niè robi. A tak to všetko 
vyrozprával Caj  wuo a odišli si usporiada svoje 
záležitosti do tibetskej divoèiny.
Všetko fungovalo pod3⁄4a predstáv APREDov. Následky 
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Barnsley a jeho papradie
generované poèítaèom ako
 fraktál pomocou systémov

iterovaných funkcií a
náhodných procesov.

Juraj Lukáè
Venované všetkým mužom a ženám

 s názorom, zodpovednosou a svedomím. 

kBa téria



2003: Fakulta ekológie a environmentalistiky- Petíciu za zavedenie zálohovania nápojových 
Technická Univerzita vo Zvolene, Asociáciajednorazových obalov s 32 385 podpismi odovzdala 
spotrebite3⁄4ských subjektov Slovenska a Trenèianska19.7.2004 Spoloènos priate3⁄4ov Zeme (SPZ)
environmentálna sie. Na tejto akcii sme odovzdali len zástupcom Ministerstva životného prostredia SR

(MŽP). Zároveò Priatelia Zeme 
požiadaloi MŽP o zavedenie 
tohto opatrenia do praxe napriek 
nesúhlasu Ministerstva hospo-
dárstva (MH), keïže MŽP je 
gestorom vyhlášky o zálo-
hovaných obaloch a v rámci toho 
disponuje náležitými právomo-
cami a možnosami. Minister 
životného prostredia László 
Miklós za posledný rok a pol už 2 
krát s3⁄4úbil termín zavedenia zá-
lohovania nápojových jednora-
zových PET obalov, vždy však po 
nátlaku lobistov obchodu, výrob-
cov nápojov a postoji MH ustúpil.

 Petièné hárky prevzal 
generálny riadite3⁄4 sekcie ochrany 
zložiek MŽP Ing. Blažíèek z rúk 
maskota kampaní Spoloènosti 
priate3⁄4ov Zeme pre znižovanie 
odpadov. MŽP vyjadrilo z tejto 
akcie nadšenie a deklarovalo 
pokraèujúcu snahu zavies zálo-
hovanie do praxe. Na jeseò 2004 
chce MŽP dospie k definitívnej prvú èas petície podpisov - ktoré boli vyzbierané do-
podobe systému zálohovania a termínu zavedenia do posia3⁄4. Predmetná petícia však bude pokraèova - až do 
praxe. Verme že neostane iba pri s3⁄4uboch ako doby zavedenia zálohovania nápojových jedno-
naposledy. razových obalov do praxe.
Spolu s Priate3⁄4mi Zeme organizujú túto petíciu od leta 

 Aj tento rok Spoloènos priate3⁄4ov Zeme usporiadala z organizácie Amnesty International, ktorá v tradiènom
prednáškový cyklus “Veèery o ekológii a 3⁄4udských prá- odeve priblížila situáciu a postavenie žien v juho-
vach”, ktorý spríjemòoval košické podveèery každú východnej Ázii a násilie, s ktorým sa stretávajú. S rozvo-
stredu od 5.5. do 16.6. 2004. V rámci neho boli pozvané jovým svetom taktiež súvisela téma prednášky Ing.
do Košíc slovenské aj zahranièné osobnosti, ktoré pred- Petra Mihóka z organizácie CEPA, ktorý pomenoval prí-
nášali na témy súvisiace s ochranou životného prostre- èiny zahranièných dlhov a opísal novodobý kolonializ-
dia, práv 3⁄4udí a zvierat. Tematicky pestré prednášky mus v chudobných krajinách. Cestu do mesta na pred-
spojené s diskusiou boli urèené pre širokú verejnos a náškový cyklus meral aj Ing. Miroslav Kašiak z
priniesli 3⁄4uïom množstvo nových i praktických infor- Pospolitosti pre harmonický život Zaježová, aby nám
mácií z rôznych oblastí. Cyklus bol uvedený pred- porozprával o svojej ceste z mesta - na lazy, ktorá preò-
náškou Laca Hegyiho zo Spoloènosti priate3⁄4ov Zeme, ho znamená alternatívu a umožòuje ži v súlade s príro-
ktorý predstavil problém odpadov a zameral sa na vplyv dou, sebestaène, skromne. Predstavil poslucháèom
vytvárania a nakladania s odpadmi na zdravie 3⁄4udí. fungovanie ekokomunity ako i vlastný život peciara. 
Ïalšie dve prednášky, ktoré priamo súviseli s ochranou Cyklus ukonèila prednáška kampaniera Slobody zvierat
životného prostredia, boli prednáška o dobývaní nerast- MVDr. Rastislava Kolesára spojená s premietaním, kto-
ných surovín u nás a vo svete prednášaná Ing. rá sa venovala téme vegetariánstvo - presnejšie zníže-
Štefanom Szabóom z o.z. Sosna a JUDr. Jozefom niu spotreby mäsa a blahodárny vplyv obmedzenia 
Šuchtom a prednáška Ing. Juraja Lukáèa z mäsa na úsporu prírodných zdrojov, na naše zdravie a 
Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, ktorý sa snažil na život hospodárskych zvierat. Každú prednášku
predstavi les ako komplexný vzájomne zložito prepo- navštívilo približne 50 poslucháèov, pre ktorých bol
jený systém informácií a väzieb, ktorý je zároveò ve3⁄4mi pripravený informaèný stánok SPZ, kde sa mohli
krehký a 3⁄4ahko znièite3⁄4ný. Oblasti 3⁄4udských práv bola zoznámi s našimi aktivitami.
venovaná prednáška Salmy Chaudhury z Bangladéša, Ivana Machová

Ladislav Hegyi
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 Väèšina obèanov Slovenska  57,8% - súhlasí so zave-
dením zálohovania nápojových jednorazových PET 
obalov. Z toho takmer tretina respondentov (29,4 %) 
vyjadrila rozhodný súhlas a viac ako štvrtina 
respondentov (28,4 %) skôr súhlasí s tým, aby PET f3⁄4aše 
boli zálohované. Nevedelo odpoveda 3,6% opýtaných a 
38,7% nesúhlasilo.  To sú závery prieskumu verejnej 
mienky  realizovanej agentúrou FOCUS 25.11.- 2.12. 
2003 na reprezentatívnej vzorke 1107 obyvate3⁄4ov.

 Vyšší podiel respondentov, ktorí rozhodne súhlasia so 
zavedením zálohovania PET fliaš je medzi respon-
dentmi s vysokoškolským vzdelaním. Vyšší podiel 
respondentov, ktorí nesúhlasia so zavedením 
zálohovania PET  fliaš je medzi respondentmi s nižším 
vzdelaním a vo veku 60 a viac rokov.

 Obèania tak preukázali že s environmentálnym pove-
domím na tom nie sme na Slovensku zle, aj keï podpora 
zálohovania nápojových obalov je zatia3⁄4 o nieèo nižšia 
než v iných krajinách.  V Nemecku v prieskume verejnej 
mienky usporiadanom v r. 2003 agentúrou Forsa 
považuje zálohovanie nápojových jednorazových 
obalov za správne až 75% obèanov. Táto masívna 
podpora sa preukázala napriek tomu, že v Nemecku je 
legislatíva prísnejšia  zálohujú sa nielen nápojové f3⁄4aše, 
ale aj plechovky. V U.S.A. sa v r. 1993 v prieskume 
verejnej mienky agentúry P. D. Hart Research Asociates 
vyslovilo za zálohovanie nápojových obalov až 76% 
obèanov. Realizuje sa v 11 štátoch U.S.A., v niektorých 
už od 70.-tych rokov 20. storoèia, takže obèania mali 
možnos porovna štáty zálohujúce a nezálohujúce 
nápojové obaly.

Lídri 25 mimovlá-
dnych organizácií pre 
ochranu životného 
prostredia a spotre-
bite3⁄4ov usporiadali 3. 
marca  2004  p red  
Ministerstvom hospo-
dá rs t va  SR (MH)  
protestnú akciu voèi 
postoju ministra ho-
spodárstva P. Ruska, 
ktorý marí zavedenie 
zálohovania nápo-
jových jednorazových 
obalov. Robí to v èase, 
keï obèanmi volení 
parlament a vláda SR 
dávno schválili zákla-
dnú legislatívu pre 
zálohovanie nápojo-
vých jednorazových 
obalov, ktorá sa pri-
pravovala rok za úèasti 
odborníkov zo vše-
tkých sektorov spolo-
ènosti. Vyhláška, ktorú rozporuje ministerstvo 
hospodárstva mala, by posledným krokom. Tým ho 
však blokuje napriek tomu, že P. Rusko pre tento 
postoj nemá odborné podklady. Celý nieko3⁄4ko roèný 
demokratický a odborný proces prípravy obalovej 
legislatívy je marený klamlivou kampaòou niektorých 
obchodných reazcov a výrobcov nápojov, ktorí 
ovplyvnili ministra hospodártva. 

 Cie3⁄4om akcie bolo poukáza na to, že súèasný 
postoj P. Ruska prenáša moc rozhodova o riešení 
problémov z obèanmi volených a zodpovedných 
inštitúcií na tých, ktorí tieto problémy spôsobujú- na 
ve3⁄4kovýrobcov nápojov a obchodné reazce. Práve tí 
prispeli k zvýšeniu množstva odpadov vytlaèením 
vratných nápojových obalov obalmi na jedno použitie. 
Otvorene tiež vystupujú proti prevencii - znižovaniu 
vzniku odpadov, proti podpore opätovného 
používania obalov, proti vyšším mieram recyklácie. 

 Nezavedenie zálohovania nápojových obalov by 
spôsobilo zneèisovanie prostredia odpadmi o 
desatisíce kusov nápojových obalov. Zástupcovia 
mimovládnych organizácií zaslali po akcii ministrovi 
listy, v ktorých ho požiadali o podloženie jeho tvrdení
odbornými štúdiami. Vyslovili názor, že nimi 
nedisponuje a jeho súèasný postoj nie je výsledkom 
odborných analýz, len kopírovania skreslených 
tvrdení lobbistických skupín niektorých obchodných 
reazcov a výrobcov nápojov.

 Súèasou akcie bol aj recesistický happening od-
ha3⁄4ovania upravenej tabule Ministerstva životného 
prostredia SR (MŽP) jedným z úèastníkov akcie v 
maske Pavla Ruska. Tabula s nápisom MŽP SR bola 
doplnená o text “odpadové hospodárstvo SR už riadi 
Coca Cola a Coop Jednota”. 

Ladislav Hegyi Ladislav Hegyi 
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upútava aj maskot a ve3⁄4ký transparent s posolstvom Aj tento rok pripravila Spoloènos priate3⁄4ov Zeme
kampane (1. Minimalizujme, 2. Znovupoužívajme, 3. (SPZ) informaèné turné, v rámci ktorého navštívi od 
Recyklujme - Smerujme k nulovému odpadu). Záujem-júna do konca septembra 13 slovenských miest. Ide o 
covia môžu svojim podpisom podpori aj "Petíciu za jednu z aktivít kampane „Smerovanie k nulovému
skoré zavedenie zálohovania nápojových PET obalov".odpadu",  ktorá má dva hlavné ciele:

1. Oboznámi obèanov s praktickými 
návodmi a informáciami ako môžu 
jednoducho predchádza vzniku od-
padu, separova využite3⁄4né materiály 
pre recykláciu, kompostova bio-
logický odpad alebo realizova aktivity 
pre zlepšenie odpadového hospo-
dárstva v ich meste.
2. Poskytnú zástupcom samospráv 
potrebné praktické informácie a 
príklady pre úspešnú realizáciu 
programov minimalizácie odpadu, 
opätovného používania využite3⁄4ných 
vecí a efektívneho separovaného 
zberu pre recykláciu a komposto-
vanie.

 Informaèné turné pozostáva z in-
formaèných stánkov v centrách miest, 
pracovných stretnutí so zástupcami 
samospráv, prednášok, diskusií a 
medializácií uvedenej problematiky.

 Tí, ktorí neobídu infostánok SPZ si 
môžu prezrie informaèné panely o 
problematike odpadov, ukážky zber-  Poèas letných mesiacov sme navštívili Bratislavu, ných nádob na separovaný zber, kompostovacích zá- Banskú Bystricu, Prievidzu, Žiar nad Hronom, Žilinu, sobníkov, výrobkov z recyklovaných materiálov. Dubnicu nad Váhom, Trenèín, Rimavskú Sobotu a K dispozíci sú tlaèené materiály s informáciami o hudobný festival Pohoda. V septembri nás ešte môžete problémoch spojených s odpadmi, ale aj praktických stretnú v mestách Bardejov, Levoèa, Levice, Košice a možnostiach ich riešenia. Nechýbajú ani materiály o Prešov.zálohovaní obalov, ich vplyve na životné prostredie, 
kompostovaní, toxických materiáloch. Okoloidúcich 

 Obec Palárikovo sa stalo prvou obcou na Slovensku, verejnosti a obecnému zastupite3⁄4stvu v najbližších
ktorá sa oficiálne prihlásila k medzinárodnej koncepcii mesiacoch. Pri vytvorení a praktickej realizácii
Smerovanie k nulovému odpadu. Stalo sa tak na jednotlivých aktivít Akèného plánu bude Palárikovu 
základe podnetu SPZ. Tento záväzok prijalo 24.júna pomáha SPZ.
obecné zastupite3⁄4stvo Palárikova schválením  Palárikovo (4 380 obyv.) nie je žiadnym nováèikom v 
Rezolúcie koncepcie Smerovanie k nulovému odpadu. progresívnom prístupe k odpadovému hospodárstvu.

Súèasou koncepcie Smerovanie k nulovému odpa- Za posledné 4 roky sa im podarilo zníži množstvo 
du na komunálnej úrovni sú aktivity pre predcházanie komunálnych odpadov zneškodòovaných skládko-
vzniku odpadu, znovupoužívanie využite3⁄4ných vecí a vaním o 60,7%. Dosiahli to vïaka aktivitám na pred-
až na treom mieste nasleduje intenzívny separovaný chádzanie vzniku odpadu, realizácii separovaného
zber pre recykláciu a kompostovanie. Nevyhnutná je zberu, propagácii domáceho kompostovania. Miera za-
zároveò aj spolupráca s obchodnou a priemyselnou pojenosti obyvate3⁄4ov do triedenia odpadov je cca 95%.
sférou. Aktivity pre znižovanie odpadov zaèali realizova v r.

S praktickou realizáciou jednotlivých krokov v Palári- 2000, triedený zber zaviedli v r. 2002. Tieto úspechy 
kove sa zaène po schválení Akèného plánu. Jeho dosiahlo Palárikovo aj vïaka spolupráci so SPZ, ktorá
vypracovaniu a schváleniu bude predchádza jej od zaèiatku pomáha poradensky, osvetou i prakticky.
dôkladné zmapovanie súèasného stavu odpadového Pod3⁄4a slov manažérky odpadového hospodárstva sa 
hospodárstva. Až po òom budú navrhnuté konkrétne riadia presne pokynmi SPZ … a výsledky sa dostavili.
ciele a aktivity, ktoré budú predložené na diskusiu Radoslav Plánièka

Radoslav Plánièka
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zanecha "uhlíkosaurie" obdobie príliš intenzívneho a 
neefektívneho využívania fosílnych palív minulosti.
Cestou vpred je šetrenie energiou, jej efektívnejšia pro-
dukcia a spotreba a využívanie obnovite3⁄4ných zdrojov.

 Príde Uhlíkosaurus aj na Slovensko? Èo myslíte:
 má dôvod, alebo nemá? 

Produkcia oxidu uhlièitého, najvýznamnejšieho
sklenníkového plynu, dosahuje na Slovensku vysoké 
hodnoty: pod3⁄4a údajov z roku 1999 presahuje 8 ton na 
obyvate3⁄4a. Najväèšie množstvá tohto plynu vznikajú pri 
spa3⁄4ovaní fosílnych palív v energetike a doprave, 
prièom energetika v r. 1994 tvorila až 83% z celkových 
emisií CO .2

 Obnovite3⁄4né energetické zdroje (OEZ) sú v súèas-
nosti využívané na ve3⁄4mi nízkej úrovni, tvoria len asi 3% 
z celkovej spotreby primárnych zdrojov. Navyše, väèši-
na takto získanej energie pochádza z využívania vod-

 Predstavte si, Európou roku 2004 cestuje dinosau- nej energie, a to predovšetkým z ve3⁄4kých vodných 
rus! Volá sa Uhlíkosaurus a navštevuje hlavné mestá, elektrární. OEZ však majú málo šancí aj v budúcnosti. 
tepelné elektrárne, uho3⁄4né bane èi ropné rafinérie. No Nie preto, že by u nás nebol dostatok prírodných 
nie preto, aby sa nasýtil. Naopak, upozoròuje na nená- zdrojov, skutoènou príèinou je nedostatok politickej vôle 
sytných. Poukazuje na tých, èo najviac blokujú snahy o podpori ich využívanie. Je pritom evidentné, že ani 
efektívny postoj k problému klimatických zmien. uho3⁄4ný èi jadrový priemysel by nikdy nedosiahli stupeò 

 Spa3⁄4ovanie fosílnych palív predstavuje najvýraznejší súèasného rozvoja, keby sa im v minulosti nedostalo 
podiel na 3⁄4udskom príspevku ku klimatickým zmenám. to3⁄4ko podpory.
Vedci predpovedajú extrémne výkyvy poèasia, ako 
napr. potopy, suchá, vlny horúèav èi výrazné ochla-  10 metrov vysoký Uhlíkosaurus teda príde aj k nám. 
denia, ktoré môžu spôsobi nesmierne ekonomické, Priatelia Zeme s ním na svojich akciách navštívia dve 
sociálne a environmentálne škody. Uhlie, ropu a plyn najväèšie slovenské mestá: Bratislavu (15. 9. 2004) a 
spa3⁄4ujeme prakticky pri všetkom, èo robíme: keï jazdí- Košice (17. 9. 2004). Príïte sa pozrie a podpori nás.
me autom, vykurujeme budovy, prevádzkujeme fabriky 
èi používame domáce spotrebièe. Prišiel však èas 

 Estónsky parlament schválil 21. apríla novú legislatívu 
o obaloch, ktorá zavádza povinné zálohovanie nápo-
jových obalov od  1.1. 2005. Schválená bola drvivou 
väèšinou (63 za, 2 proti, 36 poslancov absentovalo).
Estónska legislatíva o zálohovaní obalov je omnoho 
prísnejšia než súèasný slovenský návrh. V Estónsku sa 
nariadilo povinné zálohovanie pre obaly piva, 3⁄4ahkého 
alkoholu, nealkoholických nápojov v PET obaloch aj 
hliníkových plechovkách. Naproti tomu v SR navrhuje 
Ministerstvo životného prostredia SR zatia3⁄4 iba 
zálohovanie nápojových PET obalov pre nealko nápoje 
a aj to zúžilo len na obaly objemu nad 0,5 l. Všade vo 
svete štáty, ktoré sa rozhodli aj pre zálohovanie obalov,
zaviedli zálohovanie v omnoho rozsiahlejšej podobe, 
ktorá zahàòa nielen nápojové PET obaly, ale takmer vždy 
aj plechovky, niekedy aj sklenené jednorazové obaly,
vrátane menších objemov. Ciele recyklácie pre zálo-
hované obaly stanovujú iné “zálohujúce” štáty, tiež 
vyššie než v SR  napr. Švédsko 90%, Dánsko 95%.

 Dôvodom na zavedenie zálohovania nápojových oba-
lov v Estónsku boli problémy s doposia3⁄4 nízkou mierou 
zberu a recyklácie odpadov z obalov. Estónsko je už 7. 
európskou krajinou, ktorá zavádza zálohovanie nápojo-
vých obalov na jedno použitie pre recykláciu. Estónsko 
je dôkazom, že zálohovanie si nevyberajú len krajiny 
silné ekonomicky, ale hlavne krajiny so silným vzahom k 
prírode, životnému prostrediu. 

 2.augusta 2004 skupina obèanov a 23 mimovlád-
nych organizácií otvoreným listom vyzvala ministra 
hospodárstva Pavla Ruska aby odstúpil z mini-
sterskej funkcie. 

 Pod3⁄4a zástupcu signatárov Romana Havlíèka, 
"hlavným dôvodom, preèo by mal P. Rusko odstúpi 
je to, že porušuje právne predpisy, ignoruje základné 
pravidlá fungovania demokracie a sústavne zamieòa 
sú-kromný záujem za záujem verejný. To sa prejavilo 
najmä v prípade nátlaku na majite3⁄4ov pôdy pri výstav-
be automobilky KIA." 

 Ako ïalej povedal R. Havlíèek  "udalosti okolo 
zverej-òovania zmluvy s KIA a výkupu pozemkov pre 
inves-tíciu tejto automobilky ukazujú, že minister 
Rusko vyjednal a podpísal v mene Slovenskej 
republiky také záväzky voèi spoloènosti KIA, za 
ktorých splnenie sa nemohol ani on ani vláda SR 
zaruèi."

 Takýto spôsob vykonávania verejnej funkcie je pre 
signatárov otvoreného listu neprijate3⁄4ný. Preto vy-
zvali P. Ruska, aby odstúpil z postu ministra hospo-
dárstva a ukonèil svoje pôsobenie vo verejných 
funkciách.

 Celé znenie listu aj so zoznamom organizácií a 
obèanov, ktorí ho zatia3⁄4 podporili nájdete na web 
stránke www.changenet.sk, kde ho môžete zároveò 
podpori aj vy.

správu z www.changenet.sk upravil Radoslav PlánièkaLadislav Hegyi 

Štefan Janèo, Priatelia Zeme
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Keèup z jabåk rýchlo schlaïte v studenej vode. Na panvici rozpuste 
maslo, pridajte cesnak, miešajte a dávajte pozor, aby 

1 kg jabåk, 3 cibule, 1 šálka cukru, 1 šálka octu, 1/2 šálky maslo nezhnedlo. Potom pridajte šparg3⁄4u a premiešajte. 
citróna, lyžica kari korenia, lyžica pálivej papriky, lyžica Nakoniec pridajte citrónovú šavu, sójovú omáèku a jemne 
soli, 6 strúèikov cesnaku. premiešajte. Okorente korením.
Všetko povaríme a rozmixujeme. Ešte teplé plníme do 
pohárov a 10 minút sterilizujeme. Tofu s cukinou

Keèup s jablkami a cviklou Tofu lahôdkové, cukina, olej, èínske korenie, kari, 
kurkuma, so3⁄4, tebi droždie.

1 kg paradajok, 500 g jabåk, 250 g cibule, 1 menšia cvikla, 6 Na olej dáme kari a èínske korenie, pridáme nastrúhanú 
strúèikov cesnaku, 200 g cukru, 100 ml octu, 6 lyžièiek soli, cukinu. Primerane osolíme a na miernom ohni dusíme, 
po 2 lyžièky mletého èierneho korenia a sladkej papriky, kým cukina nebude mäkká. Potom ju podlejeme trochou 
zaviaza spolu do gazy - 6 zrniek èierneho a 2 zrnka vody, pridáme tebi droždie a postrúhané lahôdkové tofu 
nového korenia, 6 bobkových listov, 2 feferónky, 4 (môže by aj biele, ale potom treba výraznejšie dochuti).
klinèeky. Poriadne premiešame.
Všetky suroviny oèistíme, pokrájame, pridáme pochutiny a Podávame s chlebom, alebo zemiakmi.
spolu varíme 30 minút. Potom gázu s koreninami 
vyberieme, uvarenú zmes dôkladne rozmixujeme a ešte Surová  torta  z ovocia a ovsených vloèiek
10 minút varíme. Horúce plníme do pripravených fliaš, 
uzavrieme ich a zakryté dekou necháme pomaly 500 g ovocia (ríbezle, èuèoriedky, strúhané jablká, 
vychladnú. nasekané slivky a pod.), cca 300 g ovsených vloèiek, 

riedená ovocná šava.
Šparg3⁄4ová minútka Dno tortovej formy vymastíme a posypeme ovsenými 

vloèkami. Vloèky ku dnu dobre pritlaèíme a pokvapkáme 
1 kg špargle, 4 lyžice masla, 1 nakrájaný strúèik cesnaku, ovocnou šavou a poukladáme na ne ovocie. Vrstvy ovocia 
1 lyžica citronovej šavy, 1 lyžica sojovej omáèky, èierne a ovsených vloèiek nieko3⁄4kokrát opakujeme. Vloèky musia 
korenie. by ovocnou šavou dôkladne presiaknuté. Tortu uložíme 
Šparglu nakrájame na asi pol centimetrové kúsky a na do chladnièky, o nieko3⁄4ko hodín nakrájame na rezy a
minútku ich ponorte do vriacej vody. Nechajte odkvapa a podávame.

Aktivity SPZ v roku 2004 finanène podporili:
Federálne ministerstvo po3⁄4nohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva Rakúskej

republiky

Pri realizácii aktivít SPZ nám pomohli:
TS MOTORY, Výstavné centrum Incheba, Výstavníctvo Agrokomplex, Dom Techniky ZSVTS - Košice, EAN Slovakia, 

Alfa Bio, Sojaprodukt Drietoma, Jozef Rajtár - slneènicový olej, Dekort - Mila Supermarket, Palma - Tumys, Tento,
Ekotrend Myjava, Cirkev Adventistov siedmeho dòa, Mevako, Metacon, Martin Rusnák - Blond Bond, Mesaèník In - 

Box, Rádio Lumen, Changenet.sk, 

Ïakujeme týmto 3⁄4uïom a spriazneným skupinám:
p. Haliena, p. Procházková, p. Veselý, p. Hrudál, Mišo Kašèák, Iveta Markusková, Florian Amlinger, Antonín Slejška, 
Marta Fratrièová, Veronika Vávrová, Alica Bajúsová, Eliška Turková, Katka Vráb3⁄4ová, René Øíha, Roman Valentík,

Lenka a Jožko Rusnákovci, Mišo Èinèár, Lenka Krajèovièová, Ondrej Paèay, Zuzka Makovská, Marek Dreisig, Marek 
Vološin, Mao Hronský, Mao Kudláè, Monika Bortáková, Pea Ravaszová, Stano Tomek, Bea Baranová, Katka 

Komenská, Katka Bódiová, Janko Kupec, Johny Vozár, Vikina a Julka Nagyové, O3⁄4ga Bartková, Danka Foltinová, 
Janka Bohdanová, Marek Vološin, Martin Valentoviè, Štefan Szilva, Katka Beníèková, Veronika Hajduèíková, Peo 

Mikloš, Mišo Jurèo, Lucia Andová, Palo Richtárik, Julka Ilavská, Peo Farárik, Zuzka Šupinová, Julka Šimková, Ivana 
Spodniaková, Fúú Onderufová, 1⁄4udmila Durbáková, Jaroslav Piatka, Aktak Halahiová, Saška z LM, Peter Jezný, 

Zuzana Pajtášová, Martin Podolinský, Baška Bobovèáková, Veronika Szalontayová, Ivan Kováèik, Monika 
Martišková, Lucka Kupèová, Zuzka Michalová, Tomáš Štìpán, Edita Bednárová, Zuzka Krajnáková, Vlado 

Michaloviè, Zuzana Ivanová, Anna Zajacová, Ondrej Repiský, Lenka Kukurová, Janka Rizmanová, Vilo Bartuš a jeho 
mamka, Dodo Gáal, Martina Jurišinová, p. Jed3⁄4ová a jej študenti, Katka a Reto Pípovci, Juro Lukáè, Peo Mihók, 

Jozef Šuchta, Janka Júdová, Raso Kolesár, Števo Szabo, Salma Chaudhury, Mirec Kašiak, Daniel Diškanec, Marek 
Kurinec, MiroSlav Švický, Barbora Èernušáková, Oleg a Zuzka Šukovci, rodina Bosáková, Ladislav Bartók, 

Centrum pre podporu miestneho aktivizmu, Nadácia Ekopolis, Greenpeace Slovensko, Pre Prírodu,

Zvláštne poïakovanie patrí všetkým dobrovo3⁄4níkom, ktorí nám pomáhali získa 2% z daní (samozrejme aj tým, ktorí 
nám ich venovali) a taktiež jednotlivcom a organizáciám, ktoré nám aktívne pomohli a pomáhajú v „boji“ za 

zálohovanie PET obalov.

Ivana Machová
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ušetríte elektrinu a èas. Z h3⁄4adiska vplyvu na životné Keï sa na svetovom trhu zaèali objavova jednorázové
prostredie látkové plienky vyhrávajú na celej èiare.plienky, hlásali ich výrobcovia, že ide o revolúciu v 

starostlivosti o diea. Lenže nie je  všetko zlato, èo sa Lacnejšie alebo drahšie?leskne, a to ani v prípade plienok.  Medzi mamièkami je rozšírený názor, že jednorázové 
Environmentálna záaž plienky sú síce drahšie pri nákupe, ale ekonomické ná-

klady sa zrovnajú výdavkami na pranie a žehlenie plienokPod3⁄4a štúdie organizácia Women's Environmental Net-
látkových. Vzal som teda papier a pero, faktúry za el. work (WEN) z Ve3⁄4kej Británie je „ekologická stopa“
energiu a vodu, technickú dokumentáciu od praèky a žeh-jednorázovej plienky dvakrát väèšia ako stopa plienky
lièky, urobil som malý prieskum v diskusiách mamièiek na látkovej. Iné pramene uvádzajú, že pri výrobe „papiero-
internete a poèítal som. Výsledkom som bol sám vých“ plienok sa spotrebuje až desakrát viac surovín,
prekvapený.trikrát viac energie a taktiež sa zneèistí vzduch viac ako pri 

 Pri mojich výpoètoch som bral do úvahy ako dobu pre-výrobe plienok bavlnených, i keï do toho zarátame
ba3⁄4ovania 2 roky,  dnes je to ale kvôli používaniu jednorá-spotrebu energie na ich pranie a žehlenie.
zových plienok èasto krát i viac, pretože deti sú stále v Najviac zaažujú jednorázové plienky životné prostre-
„suchu“ a nemajú motiváciu kontrolova svoje potreby.die horami odpadov. Diea spotrebuje v priemere denne 
Poèítal som, že diea spotrebuje priemerne denne 5-65-6 jednorázových plienok, a to za dva roky, poèas ktorých 
jednorázových plienok, za dva roky teda približne 4000 ks, diea plienky potrebuje, èiní 4000 plienok. Tie v nasiak-
èo je pri priemernej cene 7 Sk cca 28 000,-Sk. Za látkové nutom stave vážia okolo 1 tony. Také množstvo odpadu
plienky, ktoré stoja 50,-Sk a ktorých nám postaèí 60 ks, vyprodukujú za rovnakú dobu 2 dospelí 3⁄4udia.
zaplatíme 3 000,-Sk. Látkové plienky sa musia pra a v Nevýhodou jednorázových plienok je, že obsahujú aj
prvých týždòoch aj žehli. Z môjho internetovéhoumelé hmoty, priepustnú polypropylénovú fóliu na zabez-
prieskumu vyplynulo, že plienky sa perú väèšinou v 2-3 peèenie „suchého pocitu“, nepriepustnú polyetylénovú fó-
várkach za týždeò, teda maximálne 312 praní za 2 roky; po liu na ochranu obleèenia, polyakryláty k zvýšeniu absorb-
3 mesiacoch už väèšina rodièov nežehlí, predtým táto ènej schopnosti celulózy. Hmotnos umelých hmôt v
èinnos zaberá asi 1 hodinu denne. Spotrebu elektriny na plienke je síce zanedbate3⁄4ná, no v súèasnosti znemožòuje
pranie s predpieraním som poèítal 3 kWh,  za 312 praní sa ich recykláciu a zmysluplné kompostovanie.
spotrebuje 936 kWh v cene 4,-Sk, teda celkom 3 750,-Sk,  Preto sú jednorázové plienky spolu s ostatným odpa-
na žehlenie je potrebných 0,3 kWh za deò, za 3 mesiace dom zneškodòované, èo so sebou prináša množstvo
teda asi 30 kWh, tj. 120,-Sk. Na pranie je ešte potrebná environmentálnych a zdravotných rizík. Jednou z mož-
voda,  naša praèka spotrebuje 100 l, za 312 cyklov to je ností je ich skládkovanie (v SR najpoužívanejší spôsob

3 3zneškodòovania odpadov). Väèšina z jednorázovej plien- 31,2 m  vody. To pri cene asi 35,-Sk/m , zaplatím teda cca 
ky je 3⁄4ahko rozložite3⁄4ná (25% odpadu z plienky je papier a 1 100,-Sk. Medzi významné položky patrí aj prací prášok. 
plast, zvyšok moè a stolica). Preto tento odpad spôsobuje Na jednu várku sa spotrebuje asi 100 -150 g v cene okolo 
problémy podobne ako ostatné biologicky rozložite3⁄4né od- 12,-Sk (to sú ceny detských práškov Batole a Baby Tesco),
pady na skládkach. Ich rozkladom sa v nevhodných ana- náklady za prášok sú za dva roky 3 750,-Sk. Praèka našej 
eróbnych podmienkach uvo3⁄4òujú kyseliny, ktoré rozpúš- domácnosti doteraz vydržala 12 rokov a stála cca 10 000,-
ajú kovy a tieto látky potom zamorujú skládku. Hrozí Sk, z èoho som vypoèítal roènú amortizáciu cca 840,-Sk. 
nebezpeèenstvo priesaku skládky a kontaminácie pod- Celkové náklady na pranie a žehlenie sú okolo 9 560,-Sk + 
zemných vôd. Odborníci bijú na poplach kvôli tvorbe sklád- 3 000,-Sk za nákup plienok. 
kových plynov, kde má majoritné zastúpenie metán, ktorý Plátené plienky, ich pranie a žehlenie v mojich výpoètoch 
výraznou mierou prispieva k zmene globálnej klímy (tzv. stálo domácnos poèas dvojroèného nosenia cca 12 560,-
skleníkový efekt). Hnijúci odpad taktiež zaažuje okolie Sk.
zápachom a parazitmi.  Len nákup jednorázových plienok nás stojí poèas dvoj-

 Látkovú plienku aj po „zodratí“ spôsobenom mnohoná- roèného nosenia 28 000,-Sk. Rozdiel je teda cca 15 440,-
sobným použitím,  je možné používa ako handru a nako- Sk (to už je slušný mesaèný príjem) v prospech látkových 
niec môže by bez väèších problémov skompostovaná plienok.
napr. na vašej záhradke.  Vstupné údaje sú zaokrúh-

Nesmieme zabudnú ani na 3⁄4ované, konkrétne zisky sa budú 
dopravu - tých 4000 plienok sa líši i pod3⁄4a ceny vody, druhu 
musí z továrne dosta k zákaz- pracieho prášku a toho, akú 
níkom, 1 tona odpadu zase na práèku a žehlièku máme. Pri 
skládky alebo do spa3⁄4ovne. našich výpoètoch sme zanedbali 
Látkové plienky nakúpime len poplatky za odpad. 
raz,  60 kusov väèšinou vysta- Je samozrejme, že koneèný
èí i na dve a viac detí. Vplyv na výber, èi použijete plátenú alebo 
životné prostredie môžeme vo jednorázovú plienku je iba na 
ve3⁄4kej miere ovplyvni sami, vás. Uprednostníte drahšiu 
ak budeme optimálne plni variantu a vlastné pohodlie na 
praèku, pra iba na 60 °C v úkor životného prostredia, v 
bezfosfátovom pracom prášku ktorom žijeme my, naše ratolesti 
a suši na vo3⁄4nom vzduchu. a chcú ži aj budúce generácie?
Žehlenie prádla nieje od 3 
mesiacov veku dieaa ne-
vyhnutné,  z hygienického h3⁄4a-
diska to diea nepotrebuje a vy Branislav Moòok

Zdroje: www.ekolist.cz
            www.dieta.sk
            www.pleny.cz/sk/
            www.babetko.sk
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Príruèky a manuály pre praktické využitie

Ekovýchovné materiály pre prácu s demi a mládežou

autor názov cena väzba poèet stránobj. è.
1 - 01*
1 - 02*
1 - 03*
1 - 04*
1 - 05*
1 - 06*
1 - 08*
1 - 09*
1 - 10*
1 - 11*
1 - 14*
1 - 15*
1 - 16*
1 - 17*
1 - 18*
1 - 19*
1 - 21*
1 - 22*
1 - 24*
1 - 25
1 - 26*

1 - 27
1 - 28
1 - 29

*

2 - 02*
2 - 03*
2 - 04*
2 - 05*
2 - 08
2 - 09
2 - 10*
2 - 12
2 - 14*
2 - 15
2 - 16*

2 - 17*

2 - 18*

2 - 19
2 - 20

2 - 21

*
*

*

*

*
*

3 - 01*
 3 - 03*
3 - 05*
3 - 06
3 - 08
3 - 09*

*
*

Knihy a materiály uvedené na týchto dvoch stranách si môžete zakúpi osobne alebo objedna telefonicky,
     e-mailom alebo faxom. Na oznaèené materiály (*) majú èlenovia SPZ (po zaplatení èlenského príspevku v 
danom roku) nárok na z3⁄4avu vo výške 10%. K cene objednávky pripoèítavame sumu za dobierku a balné. 

Bližšie informácie o knihách nájdete na www.spz.sk
SPOLOÈNOS PRIATE1⁄4OV ZEME

kanc. - Alžbetina 53,         - P.O.BOX H-39, 040 01  Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677, e-mail: spz@spz.sk

video 27´
CD
CD
MC
MC
CD
CD
MC

OZ SOVA
OZ SOVA

Žiari Slav a Bytosti
Žiari Slav a Bytosti

Miro Slav Švický
Diva

Miro Slav Švický
Miro Slav Švický

Domáce kompostovanie
Domáce kompostovanie
Bytosti hore - CD
Bytosti hore - MC
Divopiesne - MC
Vàbovské vàby - CD
Lieèivé piesne - CD
Lieèivé piesne - MC

200 Sk
130 Sk
320 Sk
150 Sk
150 Sk
320 Sk
320 Sk
150 Sk

CD, MC a videokazety
4 - 01*
4 - 02*
 4 - 03*
4 - 04*
4 - 06
4 - 07*
4 - 09*
4 - 10*

*

Kúpou týchto materiálov prispievate na ochranu životného prostredia.



a v zime Parenisko je svojou funk-
z b i e r a ciou podobné sklenníku alebo 
ú r o d u .fóliovníku. Chráni rastliny pred 
Týmto spô-mrazom a udržuje optimálnu 
sobom sivlhkos vzduchu a pôdy.
m ô ž e m ePareniská sa zväèša vyrá-
podstatnebajú z dreva, plastu alebo z 
predåži pe-tenkého kovu a samozrejme 

stovate3⁄4skúsú vybavené jedným alebo 
sezónu. Mô-viacerými prieh3⁄4adnými krytmi, 

žeme ho použiktorými do nich preniká svetlo. 
aj na otužovanieBoènice majú spád a 
rastlín, ktoré smekryt je upevnený pánta-
predpestovali vmi (podobne ako okno) 
domácnosti a pri-alebo kolajnièkami (po-
vyka ich tak nadobne ako zasúvacie
život mimo domudvere), tak aby sa dalo 
alebo pareniska.parenisko vetra. K tomu-
Jeden až dva týždneto úèelu sa dajú dobre vyu-
pred vysadením sa-ži aj staré okenné rámy (mô-

deníc do záhonu ichžete ich získa napr. v  Zberných 
môžeme umiestni do dvoroch).

pareniska, kde si budú 
Ako a kde... postupne zvyka na slnko a 

chlad. Prvé dni je potrebnéParenisko je potrebné umiest-
zatieni (vytvori polotieò) pare-ni na slneèné stanovisko, tak aby 

nisko, aby rastliny nedostali svetelný bolo èo najlepšie chránené pred
šok a nevznikali na nich spálené vetrom. Jeho zadná stena (najvyššia) by

miesta. Doba vetrania pareniska by samala by otoèená na sever, èo zabezpeèí, že 
mala postupne predlžova. Nemali by smezošikmená presklená plocha bude smerova na juh,

zabudnú na zvýšené polievanie rastlín.tak aby sa pestovaným rastlinám dostávalo èo najviac
U rastlín, ktoré vystavíme vonkajšiemu vplyvu poèasia slneèného svitu.
sa totiž zvyšuje odparovanie vody. Celú konštrukciu prispôsobíme tomu, èi sa jedná o 

 Ak je ve3⁄4mi slneèné poèasie, tak je potrebné pare-prenosné parenisko (studené), ktoré môže pod3⁄4a
nisko zatieni (trstinové alebo prútené rohože, rôznepotreby „putova po záhrade“ (konštrukcia je z 3⁄4ahkého 
dosky...), aby sa mladé rastlinky neprehriali. Pri ve3⁄4kých materiálu a namiesto skla môžeme použi napr. fóliu)
mrazoch v noci a v chladnejších lokalitách sa snažte alebo sa jedná o trvalé parenisko (môže by zapustené
parenisko zaizolova: prihròte k stenám pareniskado zeme).
pôdu, slamu, lístie a na okná položte starý koberec, 

Trvalé parenisko slamu, kartón..., tak aby rastliny nezamrzli. - pri tomto type môžeme vyhåbi do 
 V parenisku zabránime prudkému vyrastaniu mla-zeme jamu o håbke cca 40 - 60 cm. Koncom februára 

dých rastliniek napr. šalátu tak, že im skrátime deò na alebo zaèiatkom marca môžeme jamu z 2/3 vyplni
osem až dvanás hodín. Dosiahneme to zakrytím substrátom z biologických odpadov (hnoj hospo-
(zatmením) pareniska.dárskych zvierat so slamou + lístie + drevná štiepka / 

 V parenisku musí by dostatoène vlhko. Pozor však posekané konáre + kuchynský bioodpad) a z 1/3
na premoèenie pestovate3⁄4ského substrátu, mohli byzeminou, ktorú sme na jeseò vykopali. Tento materiál 
nám v òom zaèa hni korienky rastlín. Polievame ibanám zabezpeèí za krátky èas „vykurovanie“ pareniska,
odstátou najlepšie dažïovou vodou. Èím je parenisko èo ešte viac urýchli rast pestovaných rastlín.
vlhkejšie, tým je ho potrebné viac vetra.

Prenosné parenisko - už vo februári môžeme skypri 
Parenisko namiesto pivnice pôdu na ploche pareniska a zapracova do nej nie-

 Hlúbovitú zeleninu môžeme skladova aj vo vypráz-ko3⁄4kocentimetrovú vrstvu kompostu. Celé parenisko
dnenom parenisku. Z pareniska vyvezieme zeminu imôžeme poèas chladných dní a nocí zakry a za teplých 
vyhrievaciu vrstvu a snažíme sa, aby jama bola èo odkry, aby sa èo najviac prehrialo. Od polovice marca
najhlbšia. Vložíme do nej hlúbovitú zeleninu i s koreòmi môžeme zaèa s výsadbou, od konca marca už
a hlinou a korene zasypeme zeminou. Po príchode môžeme vysieva. V teplých jarných dòoch je dobré
mrazov prikryjeme parenisko oknami, ktoré zakryjemeparenisko otvori, aby sa vetralo. No nezabudnite ho 
vrstvou slamy alebo lístia. Ak poèas zimy dôjde k poobede a na noc zavrie, rastliny by sa mohli
odmäku, musíme parenisko vetra, aby zelenina podchladi.
nehnila a neplesnivela. Ak v parenisku kontrolujeme 

Použitie a typy pravidelne teplotu a vlhkos vzduchu, môžeme tu 
uchova kvalitnú zeleninu až do jari. Parenisko je možné v záhrade používa poèas ce-

lého roka. Už v marci v nej môžeme predpestova zele-
ninu alebo v jeseni vysadi plodiny, ktoré znášajú chlad 

Branislav Moòok


