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Zapojte sa: Už žiadne peniaze 
pre špinavé technológie! 
Chráòme si právo výberu na 
ekologickejšie vratné obaly

Téma: Vysoký obsah dioxínov 
aj vo vajíèkach z okolia 
košickej spa¾ovne odpadov

Téma: Poh¾ad do zákulisia 
hypermarketov

Správy

Priatelia Zeme vo svete

Rozhovor: S prof. Vymìtalom
o možnosti ako èeli konzumu

Ekotipy: Šetríme vodou
 a energiou, Plody prírody 
v lete a na jeseò

Ekoporadòa: Pracie prostriedky 
a životné prostredie

Vy sa pýtate, my odpovedáme: 
Ako môžem zaèa triedi 
odpad?

Spoloènos priate¾ov Zeme od februára 2005 zmenila svoj názov na Priatelia Zeme - SPZ.
Spolu s názvom došlo aj k zmene loga - z pôvodného srdca s planétou na kruhový symbol - logo 
medzinárodnej federácie Priatelia Zeme (Friends of the Earth International - FoEI). Slovenským 
zástupcom FoEI je asociácia Priatelia Zeme, zložená z 3 obèianskych organizácií pre ochranu 
životného prostredia: Priatelia Zeme - SPZ, Priatelia Zeme - CEPA (do januára 2005 pôsobiacia pod 
názvom Centrum pre podporu miestneho aktivizmu - Udržate¾ná ekonomika). Pridruženým èlenom je 
Lesoochranárske zoskupenie VLK. 
Èlenské organizácie slovenských Priate¾ov Zeme sa rozhodli pre posilnenie vplyvu a poznate¾nosti 
asociácie Priatelia Zeme používa jednotné medzinárodné logo a názov “Priatelia Zeme”, za ktorým 
èlenská organizácia použije už len skratku vyjadrujúcu jej identitu (v našom prípade skratka bývalého 
názvu).

Obsah èísla 2 - 2005

strávil život v prísnom trapistickom kláštore, Keï som nad tým uvažovala, došla som
raz povedal: "Existuje jedno epidemicky sa k záveru, že spomalenie nášho životného 
šíriace násilie, ktorému naj¾ahšie pod¾ahne tempa by mohlo by naozaj tým pravým 
idealista: je to prílišný aktivizmus riešením v úsilí o záchranu sveta, o trvalo 
a prepracovanos… Ak èlovek pripustí, aby udržate¾ný rozvoj, o dobrý a harmonický 
ho strhlo množstvo protichodných starostí, život v súlade s ohranièeniami a zákonmi 
ak pod¾ahne zhonu, ak sa zaviaže príliš Zeme.
mnohým ¾uïom, ak sa snaží pomôc Predstavte si, že by sme neboli v takom 
každému a vo všetkom, vtedy taký èlovek zhone. Mohli by sme chodi pešo
podlieha násiliu. Horúèkovitá èinnos a nepoužíva auto, cestova loïou a nie 
aktivistu neutralizuje jeho prácu za mier.lietadlom. Mohli by sme najprv dôkladne 
Nièí ovocie vlastnej práce, pretože zabíja prediskutova plány v komunite, a neposie-
prameò vnútornej múdrosti, vïaka ktorej la hneï buldozéry, ktorých výsledky 
jeho práca môže prináša plody." Istý priate¾ èinnosti sú zväèša nezvratné. Mohli by sme 
z Indie mi povedal, že prudký nápor si uvedomi, ko¾ko rýb je oceán schopný 
západnej reklamy v jeho krajine predstavuje vyprodukova ešte predtým, než sa 
kultúrny otras, ale ani nie tak kvôli jej rybárske èlny zaènú navzájom predbieha
obsahu ako kvôli tempu. Pa¾ba televíznych v zhone za poslednými exemplármi, ktoré 
programov a reklám útoèiacich na zmysly ešte zostali. Predstavme si, že sme sa 
stojí v príkrom protiklade s nieko¾kotisíc-vydali na prechádzku nielen preto, aby sme 
roènou tradíciou života kontemplácie. Viemvychutnávali vôòu kvetov, ale aby sme si aj 
si to živo predstavi. Ospanlivé tempo uvedomovali svoje telo, hrali sa s demi, 
indického života ma privádza do šialenstva. tešili sa z poh¾adu na svojich milovaných 
Vari títo ¾udia nevedia, že èas sú peniaze ? bez ustavièného nazerania do diára èi 
Oni však vedia to, že èas je život a keï sledovania termínov. Predstavme si, že sme 
dovolíme, aby sa iba rýchlo prehnal, prestali hltavo konzumova fast food
znamená to, že sme svoj život prepásli. a zaèali vychutnáva jedlá, ktoré pre nás 
Spo-ma¾-te. V prvom rade spoma¾te. Potom ktosi starostlivo vypestoval, pripravil 

a s láskou nám podal. Predstavme si, že si si pokojne a starostlivo premyslite, èo by ste 
každý deò nájdeme èas na to, aby sme si ešte mali urobi. Jediným problémom takejto 
pokojne a v tichu posedeli. Myslím si, že lieèby je to, že ju nemôžem predpisova 
keby sme toto všetko urobili, svet by takmer ostatným, pretože ja sama mám ažkosti pri 
ani nebolo treba zachraòova. Mohli by sme jej zachovávaní. Edward Abbey, známy 
markantne zníži našu spotrebu energie ekologický nespokojenec, to pekne vyjadril: 
a materiálov, pretože by sme naplno vedeli "Nestaèí iba bojova za záchranu prírody,
využi to, èo máme. Nemuseli by sme si ešte dôležitejšie je teši sa z nej. Pokia¾ 
kupova to¾ko vecí, ktoré šetria náš èas. máte z èoho.. Nuž teda, vydajte sa do jej 
(Položili ste si niekedy otázku, kde je lona ..potulujte sa po horách..na chví¾u si 
vlastne ten èas, ktorý sme si doteraz ušetrili sadnite a rozjímajte o vzácnom tichu, o tom 
kúpou to¾kých zariadení urèených na úsporu príjemnom, tajomnom, úctu budiacom 
èasu?) Nedopúšali by sme sa to¾kých chýb. priestore. Tešte sa z nej, zachovávajte si 
Mali by sme viac èasu na to, aby sme jeden bodrú myse¾, majte hlavu pevne na 
druhému naèúvali a menej sa zraòovali. ramenách, usilujte sa o aktívne a vitálne telo 
Možno by sme mali viac èasu na dôkladné a ja vám s¾ubujem sladké víazstvo nad 
zváženie našich riešení, na ich otestovanie …¾uïmi, pripútanými k písaciemu stolu, so 
a na uvedomenie si ich skutoèných úèinkov. srdcom v bankovom trezore, ktorých oèi 
Katolícky mních Thomas Merton, ktorý zhypnotizovane h¾adia na monitor poèítaèa. 

S¾ubujem vám: Prežijete tých darebákov."

Zdroj: Resurgence 184, 
Donella Meadows: Spoma¾me
Donella Meadows (1914 - 2001) bola 
profesorkou environmentálnych vied na 
Dartmouth College v USA.

Spoloènos
priate¾ov Zeme

"Spomalenie životného tempa by sa mohlo sta 
najúèinnejším krokom k záchrane sveta."
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plynu. Tieto investície nás nielen že nechávajú závislými na 
Už žiadne financie pre špinavé neobnovite¾ných zdrojoch energie, ale tiež súvisia 

s ekonomickými a sociálnymi problémami v danej lokalite.
technológie - EBRD musí oèisti Teraz je výnimoèná šanca aby sa zabezpeèilo, že budúce 

investície v regióne budú smerova do energetických 
svoje pôžièky systémov založených na obnovitelných zdrojoch a efektivite,

garantujúc skutoèné prínosy pre komunity v danom regióne. 
EBRD  Európska banka pre obnovu a rozvoj, verejná Prebiehajúce rozhodovanie banky o budúcich investíciách je 
pôžièková inštitúcia, ktorá poskytuje pôžièky pre projekty verejné a tak môžete vyjadri názor i Vy. Vytvorme spolu 
v  strednej a východnej Európe, prehodnocuje a udáva nové protiváhu priemyslu, ktorý bude silno lobova, aby jeho zisky 
vnútorné pravidlá pre oblas energie. neboli ohrozené, prièom sociálne a environmentálne škody by 
Zapojte sa aj Vy a pošlite e-mail Jeanovi Lemierrovi, riadite¾ovi znášala naïalej spoloènos.
EBRD a žiadajte zastavenie financovania špinavých 
technológií, ktoré prispievajú ku klimatickej zmene. 

Ako môžete pomôc? Pošlite mail na stránke : 
Doteraz bola väèšina financií banky použitá na projekty uhlia, http://www.foeeurope.org/stop_funding_climate_change/index.
ropy a plynu, ako napr. ropovod od Kaspického po php#eirEmail. Máte tam k dispozícii už navrhnutý list 
Stredozemné more alebo projekt firmy Shell v Sakhaline. v angliètine, v ktorom sa požaduje zastavenie financovania 
Medzi rokmi 1993 a 2003 bolo vyše 80% financií v oblasti projektov fosílnych palív a zvýšenie investícií do èistej 
energie investovaných do projektov ropy, uhlia a zemného obnovitelnej energie a efektívnosti.

Chráòme si právo výberu na 

ekologickejšie vratné obaly

Vratné opakovane používané obaly nápojov sa vracajú 
spä k výrobcom nápojov a opätovne plnia v priemere 
20 - 50 krát i viac. Tým nie len významne znižujú množ-
stvo odpadov, ale šetria životné prostredie aj v iných 
oh¾adoch. V mnohých vedeckých analýzach, ktoré 
skúmajú dopad obalov na prostredie poèas celého ich Pomôžte zachráni ekologickejšie vratné obaly nápojov,

2“životného cyklu”, sú vyhodnotené ako vhodnejšie pre kontrolujte, èi obchody nad 100 m   ponúkajú nápoje aj vo 
životné prostredie než jednorazové. Environmentálne vratných obaloch tých druhov, ktoré predávajú 
vyspelejšie štáty Európy podporujú vratné opakovane v jednorazových. V súèasnosti by mali obchody predáva tieto 
používané obaly. druhy nápojov aj vo vratných obaloch: pivo, víno, minerálne 

vody, sirupy, sýtené nealko nápoje. V prípade, že Na Slovensku presadila prvé opatrenia pre podporu vratných 
zaznamenáte chýbanie ponuky niektorého z uvedených obalov (do zákona o obaloch) práve organizácia Priatelia 

2druhov nápojov na pulte v obchode nad 100 m , napíšte Zeme - SPZ ešte v roku 2002. V §3 sa stanovila povinnos pre 
2 “Podnet na kontrolu” Slovenskej obchodnej inšpekcii vo obchody s predajnou plochou nad 100 m , ktoré predávajú 

vašom kraji. nápoje v jednorazových obaloch, predáva nápoje rovnakého 
druhu aj v opakovane používaných obaloch (ak sa také Návod na to ako správne kontrolova ponuku nápojov vo 
uvádzajú na trh v SR).  Za porušenie tejto povinnosti môže vratných opakovane používaných obaloch nájdete na našej 
Slovenská obchodná inšpekcia udeli pokutu až do výšky 2 web stránke www.priateliazeme.sk/spz. V èasti “Obaly” je pod 
mil. SK. Spotrebitelia by vïaka tomu už tretí rok mali ma názvom “Ako kontrolova ponuku opakovane používaných 
právo výberu nápojov aj v ekologickejších opakovane obalov v obchodoch”. Nájdete tu aj adresy a kontakty na 
používaných (vratných) obaloch. krajské SOI.

Žia¾, väèšina obchodov, ktorých sa táto povinnos týka, 
ignoruje a porušuje túto zákonnú povinnos. Obchodné 
reazce a ve¾kí výrobcovia nápojov umelo vytláèajú vratné 
obaly z trhu, ich poèet na pultoch každý rok výrazne klesá. 

Adopcia pomáha

Uvažujete o�tom, že by ste si v�najbližšej dobe zaobstara Zoznam útulkov v�rôznych mestách nájdete na 
zvieratko do vašej domácnosti? Spojte príjemné s�užitoèným stránke: http://www.slobodazvierat.sk/utulok.php
a�vyberte si svojho miláèika z�útulku. Adopciou pomôžete 
zachráni jeho život a získate vïaèného a�oddaného spoloèníka. Stránka košického útulku je: www.uvp.sk

zapojte sa . 02



medzi ne napríklad dioxíny, PCB, hexachlórbenzén (HCB). 
Môžu ma rôzne škodlivé úèinky na zdravie, napríklad dioxíny 
poškodzujú imunitný a hormonálny systém, poškodzujú 
vyvýjajúci sa plod v tele matky, podporujú rast nádorov.
Prijímame ich hlavne potravou , najviac sa vyskytujú v mäse, 
rybách, mlieènych výrobkoch.

Nemenej alarmujúce boli výsledky aj z ostatných štátov.
Zistili, že až 70 percent všetkých vzoriek prekroèilo limit EÚ 
pre dioxíny a 60 percent  testovaných vajec prekroèilo 
odporúèaný limit EÚ pre polychlorované bifenyly (PCB). 
Výsledky z  Ruska, Egypta a Bulharska sa zaradili medzi 
historicky najvyššie koncentrácie dioxínov na svete. Smutným 
faktom je, že najviac polychlorovaných bifenylov obsahovali 
vajcia z Èeskej republiky, Slovenska a Ruska. Vysoké
koncentrácie týchto toxických látok boli objavené v blízkosti 
spa¾ovní a skládok odpadov, metalurgického priemyslu, 
cementární, chemických “chlórových” podnikov.

Do projektu boli zapojené najmä chudobnejšie krajiny ako 
napríklad Keòa, Senegal èi Bulharsko. Slovensko napriek 
tomu skonèilo medzi krajinami s najhoršími výsledkami. 
Výskum je súèasou medzinárodného projektu “Splòte s¾uby - 
eliminujte škodlivé chemikálie”, ktorý zastrešuje koalícia 
mimovládnych organizácií a expertov IPEN. Koalícia sa usiluje 
o elimináciu POPs, presadzuje efektívnu podobu 
Štokholmského dohovoru a jeho zavedenie do praxe. 
IPEN vznikla súbežne s poèiatkom procesu príprav tohto 
medzinárodného dohovoru na jar 1998. Priatelia Zeme - SPZ 
sú jej èlenom takmer od zaèiatku.
Výsledky zverejnil IPEN a na Slovensku Priatelia Zeme – SPZ 
v máji krátko pred prvou konferenciou krajín, ktoré pristúpili 
k  Štokholmského dohovoru o POPs v  Uruguaji. Tento
dohovor stanovuje zákaz výroby perzistentných organických 
polutantov, v prípade ich neúmyselného uvo¾òovania, ktoré sa 
týka dioxínov, stanovuje ich elimináciu. Dôležitos prvej 
konferencie podèiarkol fakt, že sa prerokovávali dokumenty,
ktoré konkretizujú kroky vedúce k eliminácii zneèisovania Až takmer štvornásobne prekraèujú hodnoty toxických 
prostredia týmito jedmi. dioxínov v slepaèích vajciach z obcí z okolia košickej 

spa¾ovne komunálnych odpadov limit EÚ. Analýza, ktorú 
Vïaka monitoringu POP látok v slepaèích vajciach realizovaný si nechali vypracova Priatelia Zeme – SPZ v marci tohto 
IPEN a jej èlenskými organizáciami, boli úèastníci lepšie roku navyše ukazuje aj dvojnásobné prekroèenie limitov,
informovaní o aktuálnom stave zneèistenia prostredia týmito ktoré navrhuje EÚ pre polychlórované bifenyly (PCB). 
látkami, ich zdrojoch a nedostatkoch predkladaných 
dokumentov.Vajíèka z okolia košickej spa¾ovne by kvôli prekroèeným 

limitom obsahu toxických látok nebolo možné predáva ani 
Priatelia Zeme - SPZ požiadali reprezentantov Slovenska, v USA. Americká agentúra pre potraviny a lieèivá odhaduje, že 
ktorí sa zúèastnili na konferencii (za Ministerstvo životného konzumácia vajec kontaminovaných 1 pg/g (I-TEQ) zvyšuje 
prostredia), aby presadzovali prijatie prísnych limitov pre pravdepodobnos možnosti vzniku rakoviny na 1 z 10 000 
obsah POP v odpadoch, opatrenia pre predchádzanie ich ¾udí. To je aj prípad vzoriek vajec z okolia košickej spa¾ovne, 
vzniku POP a ich úèinnú elimináciu.kontaminácia ktorých prekraèuje túto hranicu. Smery 

prevládajúcich vetrov v tejto oblasti, tzv. mapa dioxínov Na lokálnej úrovni sú dostupné viaceré možnosti eliminácie 
a ïalšie skutoènosti ukazujú, že významný podiel na zneèisovania prostredia dioxínmi. Tieto látky vznikajú pri 
zvýšenom obsahu dioxínov v analyzovaných vajciach má horení za úèasti chlóru. V odpadovom hospodárstve ich tvorbe 
práve košická spa¾ovòa. možno predchádza znižovaním vzniku odpadov, recykláciou, 

kompostovaním bioodpadov, mechanicko -biologickou Priatelia Zeme - SPZ odobrali vo februári slepaèie vajcia od 
úpravou nevytriedených zvyškov. Tieto alternatívy dokážu piatich obyvate¾ov z obcí Valaliky a Kokšov - Bakša, ktoré 
zníži objem skládkovaného komunálneho odpadu susedia s košickou spa¾ovòou komunálneho odpadu. Vzorky 
porovnate¾ne so spa¾ovòou, ale s menším zaažením zaslali na odbornú analýzu obsahu dioxínov, PCB 
životného prostredia a zväèša aj lacnejšie.a hexachlórbenzénu (HCB) do akreditovaného laboratória 

Axys Varilab v Èeskej republike. Analýza bola súèasou Napríklad susedné Rakúsko už dnes recykluje v celoštátnom 
projektu siete mimovládnych organizácií IPEN (International priemere 50 a Dánsko 63 percent komunálneho odpadu. 
POPs Elimination Network – za SR je jej èlenom naša Recyklujú aj viaceré mestá na Slovensku. Napríklad Skalica èi 
organizácia) “Splòte s¾uby - eliminujte najškodlivejšie Žilina dosahujú 30 percentnú mieru triedeného zberu pre 
chemikálie!”. Obèianske organizácie zabezpeèili zber vzoriek recykláciu, Palárikovo dosiahlo za 4 roky, aj za pomoci 
a analýzy obsahu toxických, tzv. perzistentných organických Priate¾ov Zeme - SPZ, zníženie skládkovaného komunálneho 
látok v slepaèích vajciach v 18 krajinách sveta. odpadu o 60 percent. Vysoká miera recyklácie sa však 

nedosahuje v žiadnom meste, kde je prevádzkovaná spa¾ovòa 
Perzistentné organické polutanty (POP) sú toxické zlúèeniny, odpadov. Tá totiž potrebuje konštantný prísun ve¾kého 
ktoré dlhodobo odolávajú rozkladu, pretrvávajú v prostredí množstva odpadov, ktorý jej recyklácia odoberá. 
a hromadia sa v tukových tkanivách živých organizmov. Patria 
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Graf 1: Porovnanie obsahu 7 kongenérov PCB podobných dioxínom (v WHO-TEQ) v slepaèích vajciach zo 17 krajín, 20 miest.

Tabu¾ka 1: Hodnoty POPs (na gram tuku) namerané vo vzorkách z Valalík a Kokšov - Bakše, 
obcí v blízkosti Košickej spa¾ovne TKO.

Nameraná hodnota Limit EÚ Návrhy EÚ na sprísnenie limitu 

  PCDD/F v WHO -TEQ pg/g 11,52 3,0 2 (návrh)

  PCB v WHO -TEQ pg/g 4,60 2,0 (návrh) 1,5 (návrh)

  Celkom WHO -TEQ pg/g 16,12 5,0 (návrh) -

  PCB (7 náprotivkov) v ng/g 189,0 200 -

  HCB v ng/g 10,70 20 -

Tabu¾ka 2: Hodnoty POPs (na gram váhy èerstvého vajca) namerané vo vzorke z Valalík a Kokšov - Bakše, 
obcí v blízkosti Košickej spa¾ovne TKO.

Nameraná hodnota Limit v U.S.A.

  PCDD/Fs v WHO -TEQ pg/g 1,41 1

  PCBs v WHO -TEQ pg/g 0,56 -

  Celkom WHO -TEQ pg/g 1,97 -

  HCB v ng/g 1,31 -
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Poh¾ad do zákulisia 
hypermarketov

supermarketov, je potrebné „internali-
zova externality“ - zariadi, aby ten, 
kto ich spôsobuje, platil náklady tým, 
ktorí sú poškodení. Potom bude všetko 
v poriadku. Hypermarket, ktorý svojou 
nákupnou politikou preukázate¾ne 

prispel k strate biodiverzity miestneho ovocia, by mal teda „Na zaèiatku sezóny s vami dohodnú výkupnú cenu, o týždeò 
zaplati ... Ale ko¾ko? A komu? Budúcim generáciám?neskôr ju znížia, potom ju znížia opä. Keï sa sažujete, 
Niektorí autori ako Amerièan David Korten neoliberálnu prestanú od vás odobera. V praxi to znamená, že väèšina 
ekonomickú ortodoxiu nezdie¾ajú, ani jej dôveru v internalizá-pestovate¾ov nemá na výber. Už pre tú hromadu obalov 
ciu externalít. Hovorí naopak o tom, že ve¾ké nadnárodné firmy s logom supermarketu, ktoré museli odkúpi a zaplati dopredu 
- hypermarkety patria medzi ich dobre vyvinuté exempláre - sú na celú sezónu,“ hovorí John Dickson, pädesiatšesroèný 
konkurenène úspešné práve preto, že sa im darí externalizova ovocinár, ktorý vo svojich sadoch v kraji okolo Cambridge 
svoje náklady. Inými slovami, kritériom ich úspešnosti je práve pestuje desa tisíc jabloní, hrušiek a sliviek. Jeho stromy sú 
schopnos nie nezamýš¾ane, ale ve¾mi premyslene hodi svoje útoèišom pre dravce a iné zvieratá, jeho samého však sad 
externality - èi už vo forme likvidácie prírodných zdrojov,uživí len ažko, aj napriek sedemdesiathodinovému 
pracovných príležitostí èi zdravia svojich zamestnancov - na pracovnému týždòu. „Vlani ma prinútili, aby som v ,akcii´ 
niekoho iného: na budúce generácie, štát alebo zdravotné predával tri libry jabåk za cenu dvoch, náklady som niesol ja. 
zariadenia príslušnej zeme. Dôležitý faktor, ktorý im to A to som ešte musel zaplati dve a pol pence za každú 
umožòuje, je ich ekonomická moc - ve¾ký podiel na trhu, nálepku, ktorá akciu propagovala! Povedali mi, že si 
medzinárodné dimenzie obchodných a finanèných operácií,uvedomujú, že som v strate, ale cenu nezvýšili. Keï sa mi to 
spolupráca poboèiek a v neposlednej rade bohatstvo a styky,nepáèí, môžu vraj prejs na zahranièných dodávate¾ov.“
ktoré im umožòujú ovplyvòova správne roznodnutia, zákony a Na rozdiel od Johna, ktorý sa drží zubami nehtami, mnoho 
prostredníctvom PR agentúr a reklamy i verejnú mienku. ïalších britských pestovate¾ov to už vzdalo. Medzi nimi Nick 

Swatland, ktorého hrabstvo Kent, nazývané „Záhrada 
Vláda jedného hypermarketuAnglicka“, patrili k tým najkrajším. „Supermarket nám platil 20 

až 21 pencí za kilo jabåk, predával ich za dvojnásobok. Aby sa 
Aj keï sa ekonómia zaha¾uje závojom èísel a abstraktnými 

nám vrátili aspoò náklady potrebovali sme 32 pencí.“ hovorí
jednotkami peòazí, práce, tovaru a kapitálu, v skutoènosti sa 

Nick. Keï v roku 2002 skonèil s ovocinárstvom v Kente zrušili 
realita, ktorú popisuje, skladá z dvoch hlavných jednotiek: ¾udí 

aj tradiènú jarnú autobusovú túru po kvitnúcich sadoch, 
a prírody. Sú to ¾udia a príroda, ktoré zaisujú úspech 

pretože ich ubudlo to¾ko, že už nebolo èo ukazova. Môžu za 
hypermarketov.

to hypermarkety? Pod¾a Felicity Lawrence, autorky knihy 
Ktorí ¾udia figurujú v hre, ktorej cie¾om je zisk a ïalšia 

o supermarketoch Not on the Label, o tom nie je pochýb. Dve 
expanzia hypermarketov? Predovšetkým sú to dodávatelia. 

tretiny zo 6�000 tradièných britských jablkových odrôd zmizli 
Bez nich by hypermarkety nemali èo predáva. Zároveò sú - 

nadobro z britských sadov v posledných tridsiatich rokoch,
popri zákázníkoch - hlavným zdrojom ziskov hypermarketov.

v dobe nástupu supermarketov. A z tých, ktoré ostali, tvorí 
Je potrebné ich èo najviac zmaèknú tak, aby za svoj tovar 

ve¾kú väèšinu necelá desiatka odrôd - tie, o ktoré stoja 
požadovali èo najmenej. Ako sme videli, èasto financujú 

supermarkety. Reazce však napriek tomu radšej nakupujú 
vnútené z¾avy vlastného tovaru, taktiež každú reklamu. 

jablká v zahranièí. Priatelia Zeme zistili, že na vrchole minulej 
Dohody nebývajú písomné, pritom pre dodávate¾ov sú 

sezóny tvorili britské jablká v reazcoch Tesco a Asda iba 38%.
zaväzujúce - pokia¾ sa neurodí, musia chýbajúce šaláty pre 
supermarket získa stoj èo stoj, prípadne aj letecky z USA za 

Externalizácia nevedomá a vedomá 
cenu vlastnej straty. Opaène to však neplatí: „Zasadili sme po 
dohode s hypermarketom 20 akrov èervenej repy. Keï sme Rýchly úbytok tradièných ovocných odrôd a sadov i osud 
pozbierali polovicu, zavolali nám, že už ïalšiu nechcú.britských ovocinárov, s ktorými odchádzajú nenahradite¾né 
Nákupca, dvadsapäroèný mladík, sa naraz rozhodol, že už tradície a zruènosti, sú príkladom tzv. „negatívnych externalít“, 
repu nebudú predáva. Nemali sme niè písomne, nemohli sme ako ich definujú ekonomóvia. Sú to nezamýš¾ané dôsledky 
niè robi.“ hovorí pestovate¾, ktorý nechce by menovaný. „Na ekonomickej èinnosti, ktoré pritom nie sú vyjadrené finanène - 
verejnom stretnutí so zástupcami hypermarketu som vstal ten, kto je poškodený, nedostane za svoju škodu náhradu, èo 
a prehovoril o svojich negatívnych skúsenostiach z jednania škodí nielen dotyènému, ale i nevidite¾nej ruke trhu. Tá totižto 
s ich zástupcami. Nieko¾ko ïalších dodávate¾ov sa ku mne potom nedostáva tie správne trhové signály a nemôže riadi 
pridalo. Krátko na to mi oznámili, že už nemajú záujem o môj ekonomiku smerom k optimálnej alokácii zdrojov, èiže ku stále 
dobytok. Pretože som verejne povedal svoj názor, odmietli bra väèšiemu blahobytu nás všetkých. Inak povedané, podnikate¾,
moje mäso,“uviedol chovate¾ Richard Haddoch z Devonu.ktorý spôsobuje externality a nemusí za ne plati, vlastne 
Podobných prípadov je ve¾a. V našej krajine sa dištancujeme dostáva falošné signály o efektívnosti svojej èinnosti: pretože 
od minulosti, charakterizovanej vládou jednej strany, ktorá škodu, ktorú spôsobuje, nemusí nahradi peniazmi, pokraèuje 
lámala chrbtovú kos. Je naozaj tak ve¾ký rozdiel medzi vládou vo svojej škodlivej aktivite (naïalej sa mu totižto oplatí), 
jednej strany a vládou jedného hypermarketu?a obmedzuje tak ostatných hráèov na ekomickom ihrisku - nás 

všetkých, ktorí už nikdy neochutnáme iné jablko ako delicius 
Staèí otoèi kohútikoma nikdy sa už nepokocháme kentskými jablkovými sadmi 

v plnom kvete. Aby sme boli presní a zachovali zvláštnu 
Hypermarkety platia menej, ako by mali a úspešne tak 

ekonomickú optiku: vadí predovšetkým to, že nikdy už 
externalizujú svoje náklady. Háïžu ich na svojich dodávate¾ov.

nebudeme môc tieto navždy zmiznuté hodnoty ekonomicky 
Niektorí to neprežijú - prenesene ako Dick Swatland, alebo 

využi.
i doslova. Hypermarkety majú najskôr podiel i na tom, že 

Ako z tejto situácie von? Pod¾a zástancov neoklasickej ekono-
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Poh¾ad do zákulisia 
hypermarketov

supermarketov, je potrebné „internali-
zova externality“ - zariadi, aby ten, 
kto ich spôsobuje, platil náklady tým, 
ktorí sú poškodení. Potom bude všetko 
v poriadku. Hypermarket, ktorý svojou 
nákupnou politikou preukázate¾ne 

prispel k strate biodiverzity miestneho ovocia, by mal teda „Na zaèiatku sezóny s vami dohodnú výkupnú cenu, o týždeò 
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Niektorí autori ako Amerièan David Korten neoliberálnu prestanú od vás odobera. V praxi to znamená, že väèšina 
ekonomickú ortodoxiu nezdie¾ajú, ani jej dôveru v internalizá-pestovate¾ov nemá na výber. Už pre tú hromadu obalov 
ciu externalít. Hovorí naopak o tom, že ve¾ké nadnárodné firmy s logom supermarketu, ktoré museli odkúpi a zaplati dopredu 
- hypermarkety patria medzi ich dobre vyvinuté exempláre - sú na celú sezónu,“ hovorí John Dickson, pädesiatšesroèný 
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schopnos nie nezamýš¾ane, ale ve¾mi premyslene hodi svoje útoèišom pre dravce a iné zvieratá, jeho samého však sad 
externality - èi už vo forme likvidácie prírodných zdrojov,uživí len ažko, aj napriek sedemdesiathodinovému 
pracovných príležitostí èi zdravia svojich zamestnancov - na pracovnému týždòu. „Vlani ma prinútili, aby som v ,akcii´ 
niekoho iného: na budúce generácie, štát alebo zdravotné predával tri libry jabåk za cenu dvoch, náklady som niesol ja. 
zariadenia príslušnej zeme. Dôležitý faktor, ktorý im to A to som ešte musel zaplati dve a pol pence za každú 
umožòuje, je ich ekonomická moc - ve¾ký podiel na trhu, nálepku, ktorá akciu propagovala! Povedali mi, že si 
medzinárodné dimenzie obchodných a finanèných operácií,uvedomujú, že som v strate, ale cenu nezvýšili. Keï sa mi to 
spolupráca poboèiek a v neposlednej rade bohatstvo a styky,nepáèí, môžu vraj prejs na zahranièných dodávate¾ov.“
ktoré im umožòujú ovplyvòova správne roznodnutia, zákony a Na rozdiel od Johna, ktorý sa drží zubami nehtami, mnoho 
prostredníctvom PR agentúr a reklamy i verejnú mienku. ïalších britských pestovate¾ov to už vzdalo. Medzi nimi Nick 

Swatland, ktorého hrabstvo Kent, nazývané „Záhrada 
Vláda jedného hypermarketuAnglicka“, patrili k tým najkrajším. „Supermarket nám platil 20 

až 21 pencí za kilo jabåk, predával ich za dvojnásobok. Aby sa 
Aj keï sa ekonómia zaha¾uje závojom èísel a abstraktnými 

nám vrátili aspoò náklady potrebovali sme 32 pencí.“ hovorí
jednotkami peòazí, práce, tovaru a kapitálu, v skutoènosti sa 

Nick. Keï v roku 2002 skonèil s ovocinárstvom v Kente zrušili 
realita, ktorú popisuje, skladá z dvoch hlavných jednotiek: ¾udí 

aj tradiènú jarnú autobusovú túru po kvitnúcich sadoch, 
a prírody. Sú to ¾udia a príroda, ktoré zaisujú úspech 

pretože ich ubudlo to¾ko, že už nebolo èo ukazova. Môžu za 
hypermarketov.

to hypermarkety? Pod¾a Felicity Lawrence, autorky knihy 
Ktorí ¾udia figurujú v hre, ktorej cie¾om je zisk a ïalšia 

o supermarketoch Not on the Label, o tom nie je pochýb. Dve 
expanzia hypermarketov? Predovšetkým sú to dodávatelia. 

tretiny zo 6�000 tradièných britských jablkových odrôd zmizli 
Bez nich by hypermarkety nemali èo predáva. Zároveò sú - 

nadobro z britských sadov v posledných tridsiatich rokoch,
popri zákázníkoch - hlavným zdrojom ziskov hypermarketov.

v dobe nástupu supermarketov. A z tých, ktoré ostali, tvorí 
Je potrebné ich èo najviac zmaèknú tak, aby za svoj tovar 

ve¾kú väèšinu necelá desiatka odrôd - tie, o ktoré stoja 
požadovali èo najmenej. Ako sme videli, èasto financujú 

supermarkety. Reazce však napriek tomu radšej nakupujú 
vnútené z¾avy vlastného tovaru, taktiež každú reklamu. 

jablká v zahranièí. Priatelia Zeme zistili, že na vrchole minulej 
Dohody nebývajú písomné, pritom pre dodávate¾ov sú 

sezóny tvorili britské jablká v reazcoch Tesco a Asda iba 38%.
zaväzujúce - pokia¾ sa neurodí, musia chýbajúce šaláty pre 
supermarket získa stoj èo stoj, prípadne aj letecky z USA za 

Externalizácia nevedomá a vedomá 
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niè robi.“ hovorí pestovate¾, ktorý nechce by menovaný. „Na ekonomickej èinnosti, ktoré pritom nie sú vyjadrené finanène - 
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lámala chrbtovú kos. Je naozaj tak ve¾ký rozdiel medzi vládou vo svojej škodlivej aktivite (naïalej sa mu totižto oplatí), 
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téma . 06

dôsledok“ straty pracovných miest za externalitu nepovažuje,
pretože predpokladá, že vyhodení si nájdu miesto inde. Za 
touto tézou je však skrytý predpoklad stáleho ekonomického 
rastu, so všetkými problematickými dôsledkami pre èloveka 
a prírodu. Spoloènos taktiež nenesie náklady na externality 
spojené so zahraniènými robotníkmi. Tlak na infraštruktúru, 
políciu, vzdelávací systém, sanitárne zariadenia... sa stáva 
neúnosným. Miestni ¾udia to zaèínajú ve¾mi ažko znáša. 

Tiene ekonomického zázraku 

Ale èo spotrebitelia? Pre nich sa to údajne všetko deje. Cie¾om 
Asdy, ako sa dozvedela Joanna Blythman na iniciaènom 
stretnutí nových zamestnancov, je „zaisti pre každého lacnejší 
tovar a služby“ Nie je to však celkom pravda. Supermarkety 
majú vybraný lacný tovar, jeho cenu zákazníci sledujú. Býva to 
napr. mlieko, cukor, chlieb. Tesco ma takýchto položiek údajne 
160. Ostatný tovar je potom o to drahší, aby sa rozdiel 
vyrovnal.
Ïalšou kladne vnímanou skutoènosou je kvantita tovaru. 
Napr. zeleniny a ovocia. To býva napoh¾ad dokonalé, ve¾ké, Svoje náklady externalizujú na zahranièných robotníkov, ktorí 
pravidelné a bez poškodenia. Èasto taktiež bohužia¾ bez chuti.sú ešte bezmocnejší ako oni. V mesteèku Thetford v Norfolku 
Ako je to možné? Dajme slovo ešte raz Johnu Dicksonovi, hovorila Felicity Lawrence s Portugalkou Fatimou, ktorá tu 
ovocinárovi z Cambridgeshire: „Nákupca sa nad mojimi pracovala v továrni, ktorá tlaèila nálepky na supermarketové 
jablkami olizoval, ale zároveò vytiahol ten svoj prístroj,hotové jedlá. Bola zamestnaná dvanás hodín denne, šes dní 
penometer, a povedal mi, že nie sú dos tvrdé - nevydržali by v týždni, na noèné zmeny, bez príplatkov za nadèasy. Keï si 
v predajni dostatoène dlho. Zrelé ovocie vyradil a povedal, že sažovala, že je v továrni zima, vyhrážali sa jej, že ju zbijú.
nabudúce musím pozbiera jablká skôr. Nedivím sa, že sa V neda¾ekom Wattone žili portugalskí manželia Joao a Teresa,
¾udia sažujú, že je ovocie bez chuti.“ Keï jablká prejdú testom ona v siedmom mesiaci tehotenstva. Pracovali vo viacerých 
penometru, musia ešte splni ve¾kostné kríitérium. prevádzkach v okolí: lepili štítky na konzervy, balili hotové jedlá 
„Supermarkety dnes chcú minimálne 70 mm jablká. Ale pokia¾ a zemiaky, všetko pre hypermarkety. V jednom období, keï 
chcem docieli tak ve¾ké plody, musím stromy silne prerezáva nemali prácu, musel Joao preda snubný prsteò, aby mali èo 
a viac hnoji. Prehnojené jablká strácajú chu. Okrem toho sú jes.
náchylnejšie ku škvrnitosti, takže ich musím stále strieka Množstvo týchto ¾udí pracuje ilegálne prostredníctvom mafií, 
vápnikom - až 16 krát za sezónu.“ktoré za nich neodvádzajú sociálne a zdravotné dávky ani 
Aj keï ekonomické modely mávajú lineárny charakter (zdroj - dane. Èasto nedostávajú ani minimálnum mzdu, sú zle 
výroba - produkt) a jediné, èo v nich koluje, sú peniaze, realita ubytovaní za vysoké nájomné, vyhrážajú sa im alebo sú 
je menej úh¾adná. Externality vo svojom kotli bublajú vyhadzovaní z práce z triviálnych dôvodov. Ko¾ko je v britských 
a špliechajú, a èasto vystreknú. Na nás. Hypermarkety tlaèia po¾nohospodárskych a potravinových prevádzkach takýchto 
dodávate¾ov k stále väèšej industrializácii, ku stále väèšiemu ilegálnych gastarbeitrov, nikto nevie, odhady sa pohybujú 
merítku produkcie, ku stálemu znižovaniu nákladov. Vlastne medzi stotisíc a dvoma miliónmi. Britská vládna komisia, ktorá 
nie ku znižovaniu, ale externalizácii. Náklady nesú túto záležitos študovala, došla k záveru, že „dominantná 
vykorisovaní zahranièní robotníci - ale i spotrebitelia, ktorým pozícia supermarketov vo vzahu k ich dodávate¾om je dôležitý 
títo ¾udia, ktorí si nemajú kde umy ruky, obèas hygienicky èinite¾, ktorý prispieva k vzniku prostredia, v ktorom sa darí 
zneèistia šalát. Náklady nesú úbohé kurèatá - brojleri vo mafiám, zamestnávajúcim ilegálnych pracovníkov. Intenzívna 
ve¾kochovoch, zabíjané, šklbané, porcované a balené bez cenová konkurencia a krátke èasové predåženia medzi 
dotyku ¾udskej ruky vo ve¾kých továròach. Ale taktiež my zákazkami od supermarketov a oèakávanými dodávkami 
všetci, pretože v týchto podmienkach sa dobre šíri znamenajú ve¾ký tlak na dodávate¾ov, ktorí potom zatvárajú oèi 
salmonelóza a rutinne podávané antibiotiká vo ve¾kochovoch pred ilegálnym statusom svojich robotníkov“. Inými slovami: 
rýchle strácajú úèinnos. Nie je ich tak možné použi pre Keï supermarket zavolá, že potrebuje ïalšiu zásielku, a to do 
¾udských pacientov. Extrémne „efektívne“ metódy zajtra do druhej hodiny, dodávate¾ produktu „otoèí kohútikom“: 
supermarketov sa tak odrážajú na zdraví ich zákazníkov i tých, zaène „tiec“ lacná pracovná sila. Vzápätí ju zase „vypne“. Je 
ktorí do supermarketov nikdy nevkroèili.flexibilný, ako si to hypermarket praje, pritom ušetrí náklady na 
Ak zhrnieme dopady supermarketov na dodávate¾ov,trvalých zamestnancov, ktorí by chví¾ami nemali prácu a aj 
robotníkov, zamestnancov, prírodu, spoloènos i spotrebite¾ov,napriek tomu by ich musel plati.
nevychádza nám príliš povzbudivý obrázok. Je nejaká skupina,
ktorá by mohla vníma efekt supermarketov vyslovene kladne? Adresát: príroda a spoloènos
Možno šéf Asdy Tony De Nunzio a ostatní riaditelia a akcionári 

Ved¾a intenzifikácie po¾nohospodárstva a likvidácie tradièných hypermarketov. Tí asi môžu by naozaj spokojní. Teda - pokia¾ 
odrôd ovocia (i plemien hovädzieho dobytka) je tu známy na nich práve nevystriekne nejaká externalita. Alebo sa neozve 
a chronický problém nadmerných obalov a dopravy, a to ciest svedomie.
zákazníkov do obchodných centier, tiež leteckej dopravy Supermarkety sú plodom ekonomickej ideológie, ktorá 
potravín z celého sveta a distribúcie zásob zo skladov. Náklady abstrahovala od zložitých prírodných a ¾udských väzieb a na 
externality nazývanej globálne otep¾ovanie sa ve¾mi ažko ich úkor zdôrazòuje tzv. cenovú konkurenciu ako jediné 
kalkulujú, takéto ve¾korysé spa¾ovanie pohonných hmôt ich kritérium úspešnosti a blahobytu. Nechcem vidie tieò tejto 
však urèite zvyšuje. žiarivej bubliny: externality, ktoré nesú ¾udia a príroda, 
Ïalším príjemcom supermarketových externalít je spoloènos. a ekonomickú moc, ktorá skutoènú konkurenciu znemožòuje. 
Zatváranie obchodov pokraèuje. Sedem z desiatich anglických Pokia¾ si svoj tieò, svoju odvrátenú stranu nepripustíme, hovoril 
dedín dnes nemá žiadny obchod. Problémom sú taktiež psychológ Carl Gustav Jung, môže nás znièi. Obávam sa, že 
pracovné miesta. Pod¾a výskumu Retail Planning Centre, to platí nielen pre jednotlivcov, ale i pre náš svet. 
èiastoène financovaného samotnými supermarketmi, viedlo 
otvorenie 93 nových supermarketov k èistej strate 25�685 Pod¾a èlánku The shocking power of supermarkets (The 
miest. Teda v priemere 276 ¾udí prišlo o miesto po otvorení Ecologist, 9/2004) spracovala Naïa Johanisová. 
„superobchodov“ v ich oblasti. Na objem tovaru, ktoré Uverejnené v Sedmej Generaci 11/2004. Z èestiny preložil 
hypermarkety produkujú, potrebujú relatívne málo a upravil Radoslav Plánièka. Ïalšie informácie nájdete aj na 
zamestnancov. Je to jeden z faktorov ich úspechu. Je to prejav www.hyper.cz
efektívnosti? Pod¾a ekonomickej teórie áno. Tá „nezamýš¾aný 



Priatelia Zeme - SPZ opä súèasou 

medzinárodných ve¾trhov

S cie¾om prezentova moderné prístupy riešenia problematiky 
odpadov odbornej aj laickej verejnosti sa Priatelia Zeme - SPZ 
zúèastnili zaèiatkom mája dvoch výstavných ve¾trhov.

Od 3. do 6. mája bola súèasou akcií v banskobystrickom výstavisku BB 
Expo aj výstava Recyklácia, Inovácia, Separácia - RIS, ktorej cie¾om bola 
prezentácia pokroku v zbere a recyklácii druhotných surovín. Expozícia, 
ale aj celkové aktivity Priate¾ov Zeme boli na tejto výstave odbornou 
porotou ocenené èestným uznaním za výrazný prínos v oblasti 
environmentálnej výchovy a poradenstva.

Stánok Priate¾ov Zeme - SPZ sa potom presunul do priestorov výstaviska 
Incheba v Bratislave, kde bol od 10. do 12. mája súèasou výstavy 
Ekotechnika.
Expozície Priate¾ov Zeme - SPZ pozostávali z ukážok zberových nádob 
na separovaný zber, kompostovísk, drvièov konárov, makety 
kompostárne, informaèných panelov a videoprojekcie. Okrem toho bol 
k dispozícii informaèný stánok s letákmi, odbornými publikáciami 
a zaujímavými knihami nielen o ochrane životného prostredia.

Potrebu nevyhnutných zmien v našom prístupe k odpadom - surovinám 
a praktické návody ako na to sa aj vïaka týmto akciám opä podarilo 
rozšíri medzi stovky návštevníkov, ktorí sa pristavili v expozícii Priate¾ov 
Zeme - SPZ. 
V Bratislave nás predovšetkým potešil záujem zo strany zástupcov 
samospráv - úèastníkov Snemu Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý 
sa uskutoènil súbežne s výstavou. Práve tie sú na lokálnej úrovni 
zodpovedné za manažment odpadového hospodárstva. No a prax 
ukazuje, že v najbližších rokoch ich v tomto smere èaká ešte ve¾a práce,
pri ktorej urèite využijú praktické informácie a manuály získané od 
Priate¾ov Zeme.

Priatelia Zeme - SPZ ïakujú za bezplatne poskytnutý výstavný priestor 
zástupcom výstavísk BB Expo a Incheba.

07 . aktivity Priate¾ov Zeme - SPZ

Svet urobil krok k zníženiu produkcie ažko rozložite¾ných toxických látok

Krajiny, ktoré podpísali Štokholmský dohovor o zákaze a eliminácii toxických tzv. perzistentných organických polutantov 
(POP), spravili poèas prvej výroènej konferencie ïalší krok k ochrane ¾udského zdravia a životného prostredia. 
Na konferencii v Urugaji sa zúèastnili aj delegáti zo Slovenska. Konferencia v Uruguaji sa uskutoènila v máji tohto roku, 
krátko po tom, èo Priatelia Zeme - SPZ upozornili na vysoký obsah toxických látok v slepaèích vajciach v okolí košickej 
spa¾ovne. Namerané hodnoty dioxínov vo vajciach tu štvornásobne prekroèili limity EÚ. 

Mimovládne organizácie združené do medzinárodnej siete IPEN pre elimináciu perzistentných organických polutantov ocenili, že sa 
štáty na konferencii dohodli na ïalších praktických krokoch. Ako ukázala nedávno zverejnená analýza slepaèích vajec v sedem-
nástich krajinách, ve¾ké problémy s kontamináciou potravín toxickými POPs majú chudobné krajiny. Èlenské štáty Štokholmského 
dohovoru sa preto v Uruguaji zaviazali zabezpeèi finanèné a technické zdroje, ktoré umožnia tzv. rozvojovým krajinám naplni 
záväzky plynúce z dohovoru. 

Štokholmský dohovor zakazuje výrobu desiatich perzistentných organických látok a èlenským štátom ukladá aj elimináciu nechcene 
uvo¾òovaných dioxínov. Súèasou dohovoru sú ïalšie dokumenty, vrátane príruèky o odstránení a redukcii POPs. Priatelia Zeme 
požadujú dopracovanie týchto dokumentov tak, aby úèinnejšie eliminovali uvo¾òovanie POPs do prostredia. Ich nedostatky uznali aj 
èlenské štáty, ktoré na konferencii konštatovali, že na nich budú musie ešte pracova. Vzh¾adom na dôsledky, aké má uvo¾òovanie 
POPs na ¾udské zdravie, je pod¾a mimovládnych organizácií nutné, aby boli všetky informácie o takýchto prípadoch verejne 
dostupné. Èlenské štáty tiež mienia sledova nové formy perzistentných organických polutantov, o ktoré by èasom Štokholmský 
dohovor rozšírili. Ide o mnohé látky, ktoré sú pomerne široko používané a majú rovnaké vlastnosti ako POP (napríklad niektoré 
spoma¾ovaèe horenia).  Vysoké koncentrácie sa objavujú najmä v blízkosti spa¾ovní a skládok odpadov, metalurgického priemyslu, 
cementární, chemických "chlórových" podnikov.

Zámer novej spa¾ovne

nebezpeèných odpadov

odmietli aj v Tornali

Výstavbu spa¾ovní nebezpeèného odpadu 
odmietli v júni okrem Šale aj v Tornali. Priatelia 
Zeme-SPZ to považujú za signál pre úrady aj 
priemyselné podniky, aby sa zamerali na 
èistejšie spôsoby nakladania s nebezpeèným 
odpadom.

O výstavbu spa¾ovne nebezpeèného odpadu sa 
dlhšiu dobu usiluje aj Banskobystrický 
samosprávny kraj. Návrh však už odmietli 
v Nemeckej, Hliníku nad Hronom a najnovšie aj 
v Tornali. Spa¾ovòa, o ktorej výstavbu má záujem 
Petrochema Dubová, by mala ma kapacitu 
25-tisíc ton a oèakávané investièné náklady 
predstavujú 1,5 miliardy, ktoré chce bystrický, 
podobne ako nitriansky VÚC získa aj 
z Kohézneho fondu EÚ. To je však v rozpore 
s jeho poslaním, pretože ten má podporova iba 
projekty verejného sektoru, avšak takmer všetky 
nebezpeèné odpady ktoré by konèili v spa¾ovni 
produkujú súkromné priemyselné podniky.
Z našich daní by sme tak dotovali zvyšovanie 
zisku súkromných spoloèností na úkor verejného 
sektora a životného prostredia. Po odpore, ktorý 
tento kontroverzný návrh výstavby vyvolal v marci 
v Hliníku nad Hronom, mienil banskobystrický kraj 
presunú projekt do Tornale. Na Priate¾ov Zeme-
SPZ sa v júni obrátili niektorí poslanci miestneho 
zastupite¾stva v Tornali so žiadosou o zaslanie 
informácií o dopadoch spa¾ovne na prostredie 
a alternatívach. "Spa¾ovanie nebezpeèného 
odpadu nie je prioritou environmentálnej politiky 
SR ani EÚ. Prvé miesto v zákonom stanovenej 
hierarchii nakladania s odpadmi patrí minimalizácii 
vzniku a škodlivosti odpadov, a k jeho spa¾ovaniu 
by sa malo pristúpi až vtedy, ak ho nebude 
možné recyklova," konštatuje Ladislav Hegyi. 



Priatelia Zeme - SPZ opä súèasou 

medzinárodných ve¾trhov

S cie¾om prezentova moderné prístupy riešenia problematiky 
odpadov odbornej aj laickej verejnosti sa Priatelia Zeme - SPZ 
zúèastnili zaèiatkom mája dvoch výstavných ve¾trhov.

Od 3. do 6. mája bola súèasou akcií v banskobystrickom výstavisku BB 
Expo aj výstava Recyklácia, Inovácia, Separácia - RIS, ktorej cie¾om bola 
prezentácia pokroku v zbere a recyklácii druhotných surovín. Expozícia, 
ale aj celkové aktivity Priate¾ov Zeme boli na tejto výstave odbornou 
porotou ocenené èestným uznaním za výrazný prínos v oblasti 
environmentálnej výchovy a poradenstva.

Stánok Priate¾ov Zeme - SPZ sa potom presunul do priestorov výstaviska 
Incheba v Bratislave, kde bol od 10. do 12. mája súèasou výstavy 
Ekotechnika.
Expozície Priate¾ov Zeme - SPZ pozostávali z ukážok zberových nádob 
na separovaný zber, kompostovísk, drvièov konárov, makety 
kompostárne, informaèných panelov a videoprojekcie. Okrem toho bol 
k dispozícii informaèný stánok s letákmi, odbornými publikáciami 
a zaujímavými knihami nielen o ochrane životného prostredia.

Potrebu nevyhnutných zmien v našom prístupe k odpadom - surovinám 
a praktické návody ako na to sa aj vïaka týmto akciám opä podarilo 
rozšíri medzi stovky návštevníkov, ktorí sa pristavili v expozícii Priate¾ov 
Zeme - SPZ. 
V Bratislave nás predovšetkým potešil záujem zo strany zástupcov 
samospráv - úèastníkov Snemu Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý 
sa uskutoènil súbežne s výstavou. Práve tie sú na lokálnej úrovni 
zodpovedné za manažment odpadového hospodárstva. No a prax 
ukazuje, že v najbližších rokoch ich v tomto smere èaká ešte ve¾a práce,
pri ktorej urèite využijú praktické informácie a manuály získané od 
Priate¾ov Zeme.

Priatelia Zeme - SPZ ïakujú za bezplatne poskytnutý výstavný priestor 
zástupcom výstavísk BB Expo a Incheba.
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Svet urobil krok k zníženiu produkcie ažko rozložite¾ných toxických látok

Krajiny, ktoré podpísali Štokholmský dohovor o zákaze a eliminácii toxických tzv. perzistentných organických polutantov 
(POP), spravili poèas prvej výroènej konferencie ïalší krok k ochrane ¾udského zdravia a životného prostredia. 
Na konferencii v Urugaji sa zúèastnili aj delegáti zo Slovenska. Konferencia v Uruguaji sa uskutoènila v máji tohto roku, 
krátko po tom, èo Priatelia Zeme - SPZ upozornili na vysoký obsah toxických látok v slepaèích vajciach v okolí košickej 
spa¾ovne. Namerané hodnoty dioxínov vo vajciach tu štvornásobne prekroèili limity EÚ. 

Mimovládne organizácie združené do medzinárodnej siete IPEN pre elimináciu perzistentných organických polutantov ocenili, že sa 
štáty na konferencii dohodli na ïalších praktických krokoch. Ako ukázala nedávno zverejnená analýza slepaèích vajec v sedem-
nástich krajinách, ve¾ké problémy s kontamináciou potravín toxickými POPs majú chudobné krajiny. Èlenské štáty Štokholmského 
dohovoru sa preto v Uruguaji zaviazali zabezpeèi finanèné a technické zdroje, ktoré umožnia tzv. rozvojovým krajinám naplni 
záväzky plynúce z dohovoru. 

Štokholmský dohovor zakazuje výrobu desiatich perzistentných organických látok a èlenským štátom ukladá aj elimináciu nechcene 
uvo¾òovaných dioxínov. Súèasou dohovoru sú ïalšie dokumenty, vrátane príruèky o odstránení a redukcii POPs. Priatelia Zeme 
požadujú dopracovanie týchto dokumentov tak, aby úèinnejšie eliminovali uvo¾òovanie POPs do prostredia. Ich nedostatky uznali aj 
èlenské štáty, ktoré na konferencii konštatovali, že na nich budú musie ešte pracova. Vzh¾adom na dôsledky, aké má uvo¾òovanie 
POPs na ¾udské zdravie, je pod¾a mimovládnych organizácií nutné, aby boli všetky informácie o takýchto prípadoch verejne 
dostupné. Èlenské štáty tiež mienia sledova nové formy perzistentných organických polutantov, o ktoré by èasom Štokholmský 
dohovor rozšírili. Ide o mnohé látky, ktoré sú pomerne široko používané a majú rovnaké vlastnosti ako POP (napríklad niektoré 
spoma¾ovaèe horenia).  Vysoké koncentrácie sa objavujú najmä v blízkosti spa¾ovní a skládok odpadov, metalurgického priemyslu, 
cementární, chemických "chlórových" podnikov.

Zámer novej spa¾ovne

nebezpeèných odpadov

odmietli aj v Tornali

Výstavbu spa¾ovní nebezpeèného odpadu 
odmietli v júni okrem Šale aj v Tornali. Priatelia 
Zeme-SPZ to považujú za signál pre úrady aj 
priemyselné podniky, aby sa zamerali na 
èistejšie spôsoby nakladania s nebezpeèným 
odpadom.

O výstavbu spa¾ovne nebezpeèného odpadu sa 
dlhšiu dobu usiluje aj Banskobystrický 
samosprávny kraj. Návrh však už odmietli 
v Nemeckej, Hliníku nad Hronom a najnovšie aj 
v Tornali. Spa¾ovòa, o ktorej výstavbu má záujem 
Petrochema Dubová, by mala ma kapacitu 
25-tisíc ton a oèakávané investièné náklady 
predstavujú 1,5 miliardy, ktoré chce bystrický, 
podobne ako nitriansky VÚC získa aj 
z Kohézneho fondu EÚ. To je však v rozpore 
s jeho poslaním, pretože ten má podporova iba 
projekty verejného sektoru, avšak takmer všetky 
nebezpeèné odpady ktoré by konèili v spa¾ovni 
produkujú súkromné priemyselné podniky.
Z našich daní by sme tak dotovali zvyšovanie 
zisku súkromných spoloèností na úkor verejného 
sektora a životného prostredia. Po odpore, ktorý 
tento kontroverzný návrh výstavby vyvolal v marci 
v Hliníku nad Hronom, mienil banskobystrický kraj 
presunú projekt do Tornale. Na Priate¾ov Zeme-
SPZ sa v júni obrátili niektorí poslanci miestneho 
zastupite¾stva v Tornali so žiadosou o zaslanie 
informácií o dopadoch spa¾ovne na prostredie 
a alternatívach. "Spa¾ovanie nebezpeèného 
odpadu nie je prioritou environmentálnej politiky 
SR ani EÚ. Prvé miesto v zákonom stanovenej 
hierarchii nakladania s odpadmi patrí minimalizácii 
vzniku a škodlivosti odpadov, a k jeho spa¾ovaniu 
by sa malo pristúpi až vtedy, ak ho nebude 
možné recyklova," konštatuje Ladislav Hegyi. 

Projekt spa¾ovne nebezpeèných

odpadov v Šali potláèa ekologickejšie

alternatívy

V súvislosti s plánovanou výstavbou spa¾ovne 
nebezpeèného odpadu v Šali požiadal jej primátor 
a Mestský úrad Priate¾ov Zeme-SPZ o pomoc  odborný 
posudok.

Priatelia Zeme odhalili, že projekt obsahuje mnoho nedostatkov 
a zamlèiava informácie, ktoré sú potrebné pre jeho objektívne 
posúdenie.

Priatelia Zeme-SPZ v posudku konštatujú, že projekt spa¾ovne 
neobsahuje potrebné bezpeènostné opatrenia, ktoré by 
eliminovali vážne riziká pre obèanov a životné prostredie.
Plánovaná spa¾ovòa nie je vybavená zariadením pre odstavenie 
prívodu odpadov pri poruche, chýba upresnenie manipulácie 
s nebezpeèným odpadom. Projekt obsahuje zámer skládkova 
nebezpeèný odpad produkovaný spa¾ovòou - toxický popolèek - 
na skládke, ktorá nie je dostatoène zabezpeèená proti úniku 
toxických látok do okolia. Chýba tiež technológia pre 
zneškodnenie vysoko toxických dioxínov v popolèeku, napriek 
tomu, že ju zaèína vyžadova legislatíva EÚ. Nemalé obavy 
vyvolávajú aj úvahy nad využívaním sádrovca z èistenia spalín 
v stavebníctve napriek tomu, že obsahuje vysoké koncentrácie 
perzistentných organických látok. 
Plánovaná spa¾ovòa smeruje proti environmentálne 
šetrnejšiemu nakladaniu s nebezpeèným odpadom, napríklad 
prevencii, recyklácii a nespa¾ovacím technológiám. Zámer 
vôbec nebol porovnaný s alternatívnymi spôsobmi nakladania 
s týmto druhom odpadu napriek tomu, že to vyžaduje zákon 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Priatelia Zeme preto vyzývajú Ministerstvo životného prostredia,
aby zámer odmietlo a vrátilo na prepracovanie. Proti 
vybudovaniu spa¾ovne sa už v referende  postavili obyvatelia 
Trnovca nad Váhom, 99% zúèastnených hlasovalo proti. Takmer
6000 obyvate¾ov Šale zas proti vybudovaniu podpísali petíciu 
a Mestské zastupite¾stvo Šale hlasovalo jednohlasne proti. 
Koneèné rozhodnutie o osude projektu spa¾ovne vynesú úrady.
Stanovisko Ministerstva životného prostredia bude musie 
zoh¾adni postoje dotknutých organizácií. 

Deò otvorených dverí pritiahol do 

Palárikova zástupcov samospráv 

z celého Slovenska

Priatelia Zeme - SPZ v spolupráci s Obecným 
úradom pripravili na 16. mája 2005 v Palárikove 
Deò otvorených dverí. Ten bol urèený najmä zástupcom samospráv, ktorí chcú zmeni prístup k odpadom vo svojich 
obciach a zvýši napr. mieru recyklácie a kompostovania odpadu.

„Palárikovo je najúspešnejším príkladom, ako možno realizova aktivity pre minimalizáciu vzniku odpadov, zavies úèinný 
separovaný zber, rozšíri domáce kompostovanie, a zníži tak množstvo skládkovaného odpadu. V priebehu štyroch rokov sa im 
podarilo zníži objem skládkovaných odpadov o 65 percent,“ hovorí Radoslav Plánièka z Priate¾ov Zeme.
Obec sa na podnet Priate¾ov Zeme - SPZ ako prvá na Slovensku prihlásila k medzinárodnej Koncepcii smerovania k nulovému 
odpadu a dnes manažuje separovaný zber pre zhruba 50-tisíc ¾udí. 
Cie¾om Dòa otvorených dverí bolo poskytnú iným samosprávam praktickú ukážku ako znižova množstvo odpadov a zároveò popri 
životnom prostredí šetri aj financie obèanov. Doobedu boli pre úèastníkov pripravené prezentácie o integrovanom systéme 
separovaného zberu v Palárikove a Koncepcii smerovania k nulovému odpadu. Popoludní sa uskutoènila exkurzia súèasou, ktorej 
bola prehliadka nového aj starého zberného dvora, obecného kompostoviska, separovaného zberu v škole, na obecnom úrade 
a cintoríne.

O tom, že podujatie splnilo svoj význam okrem iného svedèí napr. aj úèas 185 zástupcov samospráv z celého Slovenska a dvoch 
významných èeských mimovládnych ekologických organizácií (Hnutí Duha, Arnika), ktorí si odniesli množstvo inšpiratívnych 
nápadov pre svoje ïalšie aktivity.

Priatelia Zeme - SPZ opä pomáhali 

v rámci svojich víkendoviek

Už nieko¾ko rokov aj v rámci svojich polopracovných 
víkendoviek Priatelia Zeme - SPZ pomáhajú v rôznych 
kútoch Slovenska rozvíja separovaný zber 
a kompostovanie. 

Tretí aprílový víkend sa neïaleko Košíc v príjemnom prostredí 
ovocného sadu uskutoènila prvá tohtoroèná víkendovka. Poèas 
nej Priatelia Zeme vyrábali kompostovacie zásobníky, ktoré 
následne priebežne poskytujú košièanom. Ide o ¾udí, ktorí majú 
záujem zaèa kompostova, ale z rôznych dôvodov si nemôžu 
alebo nevedia zabezpeèi vhodný kompostovací zásobník.

Druhá predåžená víkendovka sa uskutoènila od 13. do 15. mája 
v Palárikove. Zaèala sa už v piatok doobedu prednáškami 
o problematike odpadov na základnej škole. Zároveò bola 
otvorená aj výstava „Zem nie je na jedno použitie“, ktorá 
vysvet¾uje v èom spoèívajú problémy spojené s produkciou 
odpadov a možné riešenia. V spolupráci so žiakmi Priatelia 
Zeme vybudovali aj školské kompostovisko, v ktorom sa bude 
kompostova bioodpad zo separovaného zberu a školského 
pozemku. Piatok bol ukonèený veèerným premietaním 
filmových dokumentov v Dome kultúry.

V sobotu sa uskutoènila exkurzia do neïalekých Šurian, kde 
prebiehal pravidelný sobotný zvoz surovín zo separovaného 
zberu z panelákov. V Šuranoch sa totižto osvedèilo používanie 
plastových vriec umiestnených v spoloèných priestoroch 
namiesto klasických ve¾kých nádob pred vchodmi panelákov.
Po návrate sa úèastníci venovali výrobe kompostovacích 
zásobníkov. Tie neskôr darovali záujemcom, ktorí sa rozhodli 
zaèa kompostova. Sobotné popoludnie bolo vyplnené tvorivou 
dielòou poèas ktorej si každý mohol vyskúša ako sa zhotovujú 
svieèky. Prázdne sklenené a plastové svieèkové nádobky sa 
tak opä premenili na „nosite¾ov svetla“ a èo je najdôležitejšie - 
neskonèili ako odpad na skládke.
No a nezabudli sme ani na to, že po práci nasleduje zaslúžený 
oddych a preto sme víkendovku ukonèili nede¾ným výletom do 
okolitej palárikovskej prírody.
Všetkým „víkendovkárom“ ïakujeme za spoluúèas na 
vytváraní príjemnej atmosféry a tešíme sa na ïalšie stretnutia, 
veríme, že aj s mnohými z vás.
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Ministerstvo hospodárstva

prehralo ïalšie tri súdne 

spory s Priate¾mi Zeme-

CEPA

Najvyšší súd 26. apríla rozhodol, že 
ministerstvo hospodárstva utajovaním 
informácií o zahranièných investíciách 
porušilo zákon. Priatelia Zeme-Cepa ho 
žalovali pre utajovanie troch dokumentov.
Ide o materiál o spoloènosti Whirlpool 
Slovakia, vládny „Návrh podpory 
realizácie strategickej investície do 
automobilového priemyslu“ a materiál 
o investièných stimuloch pre dvanás 
firiem.

Najvyšší súd vo všetkých troch prípadoch 
dospel k záveru, že žaloba Priate¾ov Zeme-
Cepa je odôvodnená. Ministerstvo 
hospodárstva ani v jednom prípade 
dostatoène nezdôvodnilo, preèo požadované 
informácie nezverejní. Súd mu teda nariadil, 
aby sa žiadosami mimovládnej organizácie 
zaoberal znova. Ak niektoré èasti uvedených 
dokumentov nesprístupní, musí to patriène 
odôvodni. Nestaèí uvies len všeobecné 
frázy, skonštatoval súd. 

Ministerstvo hospodárstva bude musie do 
15 dní od doruèenia rozsudku rozhodnú 
o zverejnení dokumentov o zahranièných 
investíciách. Priatelia Zeme sa domnievajú, 
že niet dôvodu, preèo by informácie zverejni 
nemalo. Po nedávnom rozhodnutí 
o zmluvách so spoloènosami PSA  Peugeot 
– Citroën a KIA, Hyundai ide o ïalšiu prehru 
ministerstva hospodárstva na Najvyššom 
súde. Súd vo všetkých prípadoch rozhodol, 
že ministerstvo porušilo zákon, keï bez 
dostatoèného odôvodnenia zamietlo 
požadované informácie zverejni.

Seminárov o kompostovaní

sa zúèastnilo takmer 300 ¾udí

Obce a mestá budú musie od 1. januára 2006 zabezpeèi 
využitie biologických odpadov zo záhrad, parkov vrátane 
odpadu z cintorínov a inej zelene. 

Priatelia Zeme - SPZ preto v troch mestách koncom apríla zorganizovali semináre o možnostiach zberu a zhodnocovania biologických
odpadov. Uskutoènili sa v Trnave, Žiline a Košiciach a zúèastnilo sa ich takmer 300 zástupcov samospráv, štátnej správy a firiem. 
„Poèas diskusií na seminároch mnohí zástupcovia miest a obcí prezentovali svoje predstavy riešení a prejavili aj záujem o spoluprácu 
s Priate¾mi Zeme pri zavádzaní kompostovania,“ hovorí jeden z organizátorov seminárov, Radoslav Plánièka.

Zaèiatkom budúceho roka nadobúda úèinnos ustanovenie zákona o odpadoch, ktoré zakazuje skládkovanie a spa¾ovanie tzv.
„zeleného biodpadu“. Skúsenosti Priate¾ov Zeme - SPZ však hovoria, že si mnohé mestá a obce túto povinnos zatia¾ neuvedomujú.
Viaceré nevedia, ako zabezpeèi využitie bioodpadov vznikajúcich na ich území. 
„Obce a menšie mesteèká sú èasto presvedèené, že jedinou možnosou je výstavba ve¾kých nadregionálnych kompostární 
s vysokými finanènými nákladmi. Prednášajúci úèastníkov preto informovali aj o programoch na rozvoj domáceho a komunitného
kompostovania, spôsoboch motivácie a informovania obyvate¾ov a budovaní obecných kompostovísk,“ dodáva Plánièka. 
Spestrením programu boli exkurzie do kompostární. Na seminároch prednášali odborníci z Èiech, zo slovenského ministerstva
životného prostredia a z Priate¾ov Zeme - SPZ. 

Nové ustanovenie zákona o odpadoch má pomôc zvýši mieru využitia zložiek komunálnych odpadov a odkloni ich od klasických 
skládok a spa¾ovní. Bioodpad z mestskej zelene, záhrad èi domácností tvorí približne 30 až 45 percentný podiel komunálnych
odpadov. Jeho skládkovanie alebo spa¾ovanie spôsobuje nemalé environmentálne problémy.

Nová štúdia o PET obaloch

obsahuje hrubé odborné chyby

Do diskusie o probléme odpadov z obalov sa pokúsila prispie aj nová 
ekonomická štúdia Mesy 10 o systémoch zberu a recyklácie PET obalov.
Žia¾, nemožno hovori o žiadnom prínose, pretože obsahuje rad vážnych 
chýb, následkom èoho prezentuje nereálne výsledky. Napríklad zapoèítala 
len výdavky, nie príjmy systému, èo výrazne deformuje výsledky 
v neprospech zálohovania. Analýza ignoruje najväèší príjem a zdroj 
financovania zálohovania - zálohy za obaly, ktoré si spotrebitelia nevyberú. 
Práve tie využívajú všetky zálohujúce krajiny na svete pre spolufinancovanie
zálohovania a recyklácie nápojových obalov.

Všade vo svete výsledky z praxe dokazujú približne rovnaké náklady oboch 
systémov, no zálohovanie nápojových obalov má väèší ekologický prínos. Štúdia 
Mesy 10 kvôli týmto deformáciám poukazuje na údajne 5-násobne vyššie náklady 
na zálohovanie. V záveroch však ignoruje vlastný údaj, že v porovnaní 
s triedeným zberom má zálohovanie až 9-násobne vyššie príjmy. Štúdia Mesy 10 
poèíta u zálohovania s používaním “èistièiek”, ktoré nereálne zvyšujú údajné 
náklady na zálohovanie. Zariadenia tohto typu však v skutoènosti zálohovanie 
vôbec nepoužíva. Štúdia sa díva na ekonomiku výluène z poh¾adu priemyslu 
nápojov a obchodu, chýba ekonomický poh¾ad zo strany obcí, obèanov èi správy 
národných parkov.
Po oprave najhrubších chýb štúdie, na ktoré upozoròujú Priatelia Zeme, je však 
zrejmé, že náklady sú pri zálohovaní aj triedení približne rovnaké: nieko¾ko 
desiatok halierov na jeden kus obalu. Environmentálny prínos je však v prípade 
zálohovania vyšší. 

Slová Priate¾ov Zeme - SPZ o chybách štúdie potvrdil na tlaèovej besede aj 
riadite¾ významnej nemeckej environmentálnej organizácie Deutsche Umwelthilfe, 
Jürgen Resch. 

Zatia¾ èo Zväz obchodu a Coca Cola blokujú zavedenie zálohovania nápojových 
obalov kvôli svojim úzkym ekonomickým záujmom, množstvo odpadov 
z nápojových PET obalov na Slovensku narástlo od roku 2000 do r. 2004 zo 7 na 
12-tisíc ton. Narástol aj ich podiel na množstve nelegálne pohodených odpadoch 
v prírode, na uliciach. “V prípade nezavedenia zálohovania nápojových obalov 
a opatrení na prevenciu vzniku odpadov bude naše životné prostredie 
zneèisované o desatisíce kusov väèším množstvom odpadov z nápojových 
obalov. Hrozí, že ekologickejšie opakovane používané obaly postupne vymiznú 
takmer úplne. Bude to znamena aj nárast nákladov obèanov na obaly, keïže 
jednorazové sú zväèša drahšie. Obce budú ma zbytoène zvýšené náklady na 
odpadové hospodárstvo a napriek miernemu rozvoju triedeného zberu sa celková 
záaž na prírodu a prostredie ¾udí zvýši," uzatvára L. Hegyi.

09 . aktivity Priate¾ov Zeme - SPZ



Ministerstvo hospodárstva

prehralo ïalšie tri súdne 

spory s Priate¾mi Zeme-

CEPA

Najvyšší súd 26. apríla rozhodol, že 
ministerstvo hospodárstva utajovaním 
informácií o zahranièných investíciách 
porušilo zákon. Priatelia Zeme-Cepa ho 
žalovali pre utajovanie troch dokumentov.
Ide o materiál o spoloènosti Whirlpool 
Slovakia, vládny „Návrh podpory 
realizácie strategickej investície do 
automobilového priemyslu“ a materiál 
o investièných stimuloch pre dvanás 
firiem.

Najvyšší súd vo všetkých troch prípadoch 
dospel k záveru, že žaloba Priate¾ov Zeme-
Cepa je odôvodnená. Ministerstvo 
hospodárstva ani v jednom prípade 
dostatoène nezdôvodnilo, preèo požadované 
informácie nezverejní. Súd mu teda nariadil, 
aby sa žiadosami mimovládnej organizácie 
zaoberal znova. Ak niektoré èasti uvedených 
dokumentov nesprístupní, musí to patriène 
odôvodni. Nestaèí uvies len všeobecné 
frázy, skonštatoval súd. 

Ministerstvo hospodárstva bude musie do 
15 dní od doruèenia rozsudku rozhodnú 
o zverejnení dokumentov o zahranièných 
investíciách. Priatelia Zeme sa domnievajú, 
že niet dôvodu, preèo by informácie zverejni 
nemalo. Po nedávnom rozhodnutí 
o zmluvách so spoloènosami PSA  Peugeot 
– Citroën a KIA, Hyundai ide o ïalšiu prehru 
ministerstva hospodárstva na Najvyššom 
súde. Súd vo všetkých prípadoch rozhodol, 
že ministerstvo porušilo zákon, keï bez 
dostatoèného odôvodnenia zamietlo 
požadované informácie zverejni.
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Zvolenie Wolfowitza

ešte viac zostrí kritiku 

Svetovej banky

Rada guvernérov Svetovej banky na konci 
marca jednomyse¾ne zvolila za jej nového 
prezidenta Paula Wolfowitza. Priatelia 
Zeme to považujú za najhoršiu možnú 
vo¾bu. Ešte pred hlasovaním žiadali, aby 
hlavní akcionári Svetovej banky – najmä 
vlády EÚ – Wolfowitzovu kandidatúru 
zamietli. Neúspešne.

„Ide o ïalšie zlé rozhodnutie prezidenta 
Busha. Wolfowitz nemá žiadne skúsenosti 
s bojom proti chudobe èi globálnemu 
otep¾ovaniu,“ hovorí David Waskow
z Priate¾ov Zeme–USA. Wolfowitz, k¾úèový 
architekt a realizátor súèasnej agresívnej 
zahraniènej politiky USA, je všeobecne 
považovaný za kontroverznú osobnos a jeho 
nominácia bola preto oznaèovaná za 
výsledok zmanipulovaného 
a netransparentného procesu.

Svetová banka ovplyvòuje životy miliárd ¾udí 
po celom svete. Vznikla v roku 1944 a jej 
pôvodnou úlohou bolo požièiava prostriedky 
rozvojovým krajinám a umožni im tak rozvoj 
a rast. Dnes je okrem nedostatoènej 
transparentnosti ostro kritizovaná za to, že 
peniaze chudobným krajinám síce požièia, 
ale až príliš èasto sú urèené na projekty,
ktoré život ich obyvate¾ov ešte zhoršia. 
Pôžièky sú podmienené tvrdými 
podmienkami, ktoré pod¾a kritikov banky 
èasto rozleptávajú sociálnu sie a vedú 
k deštrukcii životného prostredia.

EP žiada 

transparentnejšiu

politiku Európskej

investiènej banky

Európsky parlament prijal 9. marca 
rezolúciu, ktorou vyzval Európsku 
investiènú banku (EIB), aby sprísnila 
kritériá pre hodnotenie projektov.
Cie¾om je zvýši verejnú kontrolu nad 
efektmi pôžièiek, ktoré banka 
poskytuje.

Rezolúcia zoh¾adòuje požiadavky 
parlamentu a mimovládnych organizácií 
a je dôležitá v súvislosti s nadchádza-
júcou revíziou informaènej politiky 
banky. Pri hodnotení projektov, ktoré 
banka svojimi úvermi podporuje, by mali 
by viac ako doteraz zoh¾adòované ich 
dôsledky na životné prostredie. 
Prezident EIB Philippe Maystadt 
poznamenal, že banka sa pri 
vyjednávaniach so sprostredkovate¾ský-
mi subjektmi vždy usiluje zabezpeèi, 
aby pôžièky prinášali prospech 
koneèným príjemcom. Peter Hlobil zo 
siete mimovládnych organizácií CEE 
Bankwatch Network, ktorá požaduje 
reformu banky, úsilie o zvýšenie 
transparentnosti ocenil. Globálne úvery 
sú totiž v súèasnosti jednou z najmenej 
transparentných èinností EIB. Hlobil tiež 
pripomenul absenciu jasných kritérií, 
ktoré by zabezpeèili, že poskytnuté 
prostriedky budú využívané v súlade 
s cie¾mi EÚ.

Èeský senát schválil zákon

obnovite¾ných zdrojoch energie

Èeský senát schválil 31. marca väèšinou 56 hlasov 
zákon o obnovite¾ných zdrojoch energie. Otvoril tým 
trh èistej energii – veterným elektráròam, využívaniu 
biomasy èi solárnej energie. Ekologické organizácie 
ho presadzovali nieko¾ko rokov.

V zákone nie je pod¾a mimovládnych organizácií ideálny 
každý detail, ale ide o dôležitý krok vpred. Èeská 
republika zaèína dobieha desaroèné meškanie za 
vyspelými krajinami. „Zákon pomôže zníži zneèistenie, 
vytvorí nové pracovné miesta, v mnohých obciach oživí 
ekonomiku a rozhýbe nové priemyselné odvetvie. 
Podnikate¾om garantuje, že sa im investície do veterných 
elektrární a podobných projektov vrátia, takže bude 
jednoduchšie získa bankový úver,“ povedal Petr Holub 
z Hnutí DUHA. 

Na Slovensku sa zatia¾ podobný zákon nepripravuje, 
a dokonca sa o òom zatia¾ ani nediskutuje. 
Environmentálne organizácie upozoròujú, že 
v slovenskej spoloènosti prevládajú vzorce správania,
ktoré nie sú trvalo udržate¾né. Príkladom je návrh 
energetickej politiky SR, ktorý zvýhodòuje jadrovú 
energetiku na úkor zvyšovania podielu obnovite¾ných 
zdrojov energie.

Európska komisia:

Liberalizácia obchodu povedie

k poškodzovaniu životného prostredia

Európska komisia zverejnila v polovici mája štúdiu, pod¾a ktorej 
bude ma liberalizácia odvetví ako distribuèné služby, lesné 
hospodárstvo a po¾nohospodárstvo negatívny vplyv na 
prostredie.

 Štúdiu pre Komisiu vypracoval tím expertov Manchesterskej 
univerzity ako podkladový materiál pre rokovania v rámci Svetovej 
obchodnej organizácie (WTO). Autori konštatujú, že liberalizácia 
prispeje k nárastu objemu dopravy, a tak aj emisií skleníkových 
plynov. Sprievodným javom bude oslabenie biodiverzity, pretože
liberalizácia zvýši tlak na po¾nohospodársku produkciu v citlivých 
oblastiach, a tým aj používanie pesticídov a odlesòovanie.

Priatelia Zeme upozoròujú, že popri produkèných funkciách plnia 
po¾nohospodárstvo a lesné hospodárstvo aj nezanedbate¾né 
verejnoprospešné funkcie. „Tie nemožno potláèa iba preto, že 
priamo neprinášajú finanèný zisk. Správne po¾nohospodárske 
a lesohospodárske postupy majú zásadný vplyv nielen na èistotu 
vzduchu, kvalitu vôd a biodiverzitu, ale aj na estetický ráz krajiny,
èo môže by dôležité napríklad pre rozvoj cestovného ruchu,“ hovorí 
Daniel Lešinský z Priate¾ov Zeme-CEPA. Proces liberalizácie by 
preto nemal oslabi tie kontrolné mechanizmy, ktorými sa 
zabezpeèuje verejný záujem.

Priatelia Zeme 

z�európskych krajín

sa zišli v�Tatrách

Vývoj v združení Priatelia Zeme 
umožòuje siaha po nových 
métach. Na Slovensku sa tento 
rok po prvýkrát uskutoènilo 
výroèné stretnutie európskeho 
zoskupenia Priate¾ov Zeme 
Friends of the Earth Europe. 
Stretnutie bolo spojené 
s�medzinárodným fórom 
o�ochrane Divoèiny.

Výber Vysokých Tatier pre 
výroèné stretnutie (20.  – 26 jún, 
Tatranská Štrba) nebol náhodný. 
Cie¾om medzinárodného fóra 
Divoèina v�Európe, ktorým 
Priatelia Zeme celé podujatie 
odštartovali, bolo podpori úsilie 
slovenských MVO o�zmenu 
kontroverzného lesníckeho 
hospodárenia v našich národných 
parkoch, obzvláš v�TANAP-e.
Väèšina úèastníkov fóra – 
zástupcovia asi 35 organizácií 
z�19 krajín – sa zúèastnila aj 
protestnej demonštrácie pred 
budovou Štátnych lesov TANAP.
Asi najdôležitejšou požiadavkou 
demonštrantov bola výzva, aby 
slovenská vláda èo najskôr prijala 
zonáciu Tatranského národného
parku a�pamätala pritom na 
dostatoène ve¾ké pásmo divoèiny 
– územia, do ktorého by 
nezasahoval èlovek. Fotky 
z�celého podujatia èoskoro 
nájdete na 
www.priateliazeme.sk/cepa.
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Keï hovoríme o stretávaní sa, v ktorom sa jeden èlovek konformne. Obrábali svoje políèka a prestávali chodi do 
otvára druhému, a zároveò sa pozrieme na vzahy úradov a tovární, pretože zistili, že zarábanie peòazí nie je to, 
v našej spoloènosti, myslíte si, že sú dnes ¾udia èo vlastne chcú. Spoloènos, ktorá je založená na spotrebe 
podobného bezprostredného stretávania schopní? a konzume, je vo svojej podstate rozkladaná, ak ¾udia nežijú 

konzumne a prestávajú by na nej takto závislí a ¾ahko 
J.V: Myslím, že áno. Doba je nesmierne rôznorodá. Tak ovládate¾ní. To je myslím ten pravý dôvod.
napríklad dnes doobeda som vyuèoval a po obede som sa 
išiel na chví¾u prejs do botanickej záhrady. Stretol som tam Èlovek, ktorý je vnútorne slobodný, je tým pádom 
profesora Vanèuru v sprievode nejakého sympatického muža konzumnej spoloènosti vlastne nebezpeèný.
hovoriaceho anglicky. Rozprávali sme sa o indiánoch, 
šamanizme a pri tom dorozumievaní a zdie¾aní medzi nami J.V.: To viete, že áno. Reklama stále hovorí o tom, aby ¾udia 
prebleskovali okamihy stretnutia. To dnešná doba umožòuje, nieèo kupovali. Dnes vlastne už neide o výrobu, ale predaj.
pokia¾ èlovek nie je otrokom konzumu a pokia¾ nie je Nie náhodou nazval kedysi Rogers psychológiu subverzívnou 
ohlúpnutý z toho všetkého, èo ho bombarduje z masmédií. vedou. Mal na mysli vnútorné oslobodenie vyplývajúce zo 
Môže sa oslobodi a pi plnými dúškami napríklad aj sebapoznania a z pestovania kvalitných osobných vzahov,
z takýchto studnièiek stretnutí, ktoré boli v dávnejšej dobe ktoré vyluèujú ich úèelovos ako aj materialistickú životnú 
ažšie uskutoènite¾né. Samozrejme to možné je, záleží na orientáciu. A k tomu vedie humanistická psychológia 
vnútornej slobode èloveka a na tom, aby sa pre takéto a psychoterapia.
spôsoby rozhodol.

Pritom je západná spoloènos paradoxne na osobnej 
Èím to je, že spoloènos èloveku takéto stretnutia príliš slobode postavená.
neu¾ahèuje, naopak snaží sa ho tlaèi k tomu, aby príliš 
slobodný nebol ? J.V.: Otázka je ale postavená tak, èi si vyberiete biele alebo 

zelené trièko, a nie, èi získate vnútornú slobodu.
J.V.: Kedysi dávno som zaèiatkom sedemdesiatych rokov 
pracoval s halucinogénmi a bolo to pre mòa ve¾mi pouèné Napríklad, že si nevyberiem žiadne trièko.
obdobie. O túto terapiu bol u nás, rovnako ako medzi 
odborníkmi v iných krajinách, ve¾ký záujem. Potom nastal J.V.: Alebo je mi jedno, aké trièko si kúpim. A taký postoj už je 
z nièoho niè koniec a z LSD sa stal nepriate¾ èíslo jedna a to “nebezpeèný”. Èlovek totiž prestane reagova na tieto 
predovšetkým v Spojených štátoch. Pritom výsledky tejto podnety, prestane sa chova tak, ako to spoloènos vyžaduje 
lieèby u pacientov, pri ktorých niè iné nezaberalo, boli k tomu, aby mohla ïalej fungova a rozvíja sa na rovnakom 
mimoriadne dobré. Preèo z nièoho niè taká nenávis ekonomickom základe a spotrebnej hodnotovej orientácii.
a nepriate¾stvo, keï k tomu neboli vlastne žiadne objektívne 
dôvody? Nejednalo sa o látky, ktoré by vytvárali závislos Nemyslím si ale, že by to ve¾kej èasti spoloènosti vadilo.
v pravom zmysle slova. Naopak terapeutické intoxikácie nie sú 
pre pacientov niè príjemné, pretože èasto prežívajú silnú J.V.: Èo ¾uïom vyhovuje? Im vyhovuje predovšetkým to, èo 
úzkos, ktorej sa tým zbavujú. zdôrazòuje význam ich osobnosti, to že sa od ostatných 

odlišujú, že znamenajú nieèo viac a že si nieèo môžu dovoli.
Keï som o tom s odstupom premýš¾al, uvedomil som si, že To sa im ohromne páèi a tvorcovia reklamy to vedia. Ako by 
èlovek zaène po takýchto reflektovaných skúsenostiach ži som bol tým, èo mám, èo si môžem dovoli, prípadne kam 
úplne iným životným štýlom, môže na základe týchto siaha môj vplyv. Ïalej naopak môžeme pozorova snahu 
skúseností presta reagova na ponuky a výzvy, ktoré k nemu mnohých po konformite, túžbu by ako ostatní a napodobòo-
prichádzajú od spoloènosti. To bol pod¾a môjho názoru hlavný vanie vzorov vytváraných masmédiami. Táto motivácia alebo 
dôvod, preèo sa v sedemdesiatych rokoch také nepriate¾stvo tieto tendencie k nám ¾uïom samozrejme tiež patria. Každý 
voèi týmto prostriedkom objavilo. Teda premena hodnôt a z nás to na sebe cíti v rôznej miere a nie je to iba problém 
preferencií. Komunity, ktoré najmä v západnej èasti Ameriky rozvinutých priemyslových civilizácií. Aj v rozvojových 
vznikali, boli vlastne zložené z ¾udí, ktorí odmietli ži krajinách ¾udia reagujú podobne, podobne sa ženú za 
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Èas rozhovoru s psychológom 
a univerzitným profesorom 
Janom Vymìtalom (nar. 1945). 
Prof. PhDr. Jan Vymìtal v rokoch 
1965  1970 vyštudoval 
jdenooborovú psychológiu na FF 
UK v Prahe, poèas tejto doby 
absolvoval tiež štúdium klinickej 
a pedagogickej psychológie na 
univerzite v Hamburgu. Pracoval 
ako klinický psychológ na 
psychiatrických oddeleniach 
v Sadskej, Kosmonosoch 
a v Prahe. Od roku 1998 je 
prednostom Ústavu pre 
humanitárne štúdia v lekárstve 
1.LF UK v Prahe. Je autorom celej 
rady odborných kníh z oboru 
psychológie a psychoterapie.
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foto: antiflux.org/~grant/ img/shopping-cart-06.jpg konzumom. Aj na robotníkoch, ktorí k nám prichádzajú Nie je v ¾udskej moci tento vývoj zvráti ?
z Ukrajiny to èlovek vidí, vidí, ako sú tým “postihnutí”. Tento
systém vytvára umelé potreby, ktoré sú dobré a nutné k tomu, J.V.: Neviem, Heidegger na to odpovedá neurèite. Hovorí, že 
aby sa systém vôbec mohol udrža a ïalej rozvíja. vplyv filozofie konèí a my môžeme by iba tými, ktorí 

pripravujú pôdu pre nejakú zmenu, ktorá sa ale zatia¾ ešte 
Asi pred troma rokmi som bol so synom na Zakarpatskej nerysuje. Predpokladal, že nieèo príde z iných oblastí sveta,
Ukrajine. Vrelo takú cestu odporúèam každému. Je to cesta za nieèo, èo zatia¾ nevidíme. Heideggerova odpoveï znie  je 
poznaním. Tam, kde boli turisti, sa vyskytovali podivné osoby, potrebné pestova kritické myslenie, reflektova to, èo sa deje.
pred ktorými bolo lepšie sa ma na pozore. Ale keï ste vyšli Pozorova a vidie súvislosti a pokúsi sa porozumie 
o kus ïalej niekam do hôr a na poloniny, stretávali ste úplne fenoménom, ktoré súvisia s technikou aj s akumuláciou 
iných ¾udí. Boli pohostinní, ponúkli vám mlieko, syr, to èo mali kapitálu.
a nepripadalo do úvahy im za to nieèo plati, boli ste proste 
hostia. V turistických centrách sa všetko platilo v dolároch Súhlasíte s Heideggerom ?
a v noci tam strážili s puškou pred hotelom. Sprevádzal ma 
jeden vysokoškolák, ktorý pochádzal z toho kraja a mudrovali J.V.: Bolo to povedané pred dvadsiatimi piatimi rokmi. Možno 
sme spolu o príèinách takéhoto vývoja. Jeho záver znel, že že zaèína svita, ale nechcem to zakríknu. Preto iba opatrne 
všetko robia peniaze. Najprv som si myslel, že hovorí naivne, a ticho upozoròujem na meniace sa vedomie mladých ¾udí. 
ale potom som si uvedomil, že vlastne hlúpo nehovorí, že Spomeòte si na ekologických aktivistov, rôzne formy altruizmu 
peniaze s vývojom spoloènosti asi úzko súvisia, pretože pre a medzi¾udskej solidarity, hnutie za trvalo udržate¾ný život na 
mnohých ¾udí sú dnes nie prostriedkom, ale cie¾om, ktorý zemi apod.
zároveò znamená ohodnotenie osobnosti. Peniaze, tento 
fenický vynález, sú z psychologického h¾adiska ve¾mi Myslím, že na úrovni osobného života môže èlovek ži 
zaujímavý fenomén. v dostatoène vnútornej slobode, aj keï je to do urèitej miery 

nepohodlné. Osobným životom je možné konzumu èeli, nikto 
Do tohto systému je zapojená celá spoloènos. Kadia¾ nás do nièoho nenúti, je to naša vo¾ba. Toto by mohlo by pre 
vedie cesta von ? Je cestou akýsi “návrat niekoho riešením. Ak by sa èlovek zaoberal problémom 
k prírode “? Nepochybne by sa èlovek musel vráti do súèasného sveta príliš kriticky a príliš aktívne chcel všetkým 
primitívnejších podmienok života. týmto záležitostiam prís na kåb, sám by sa nakazil. To je jedna 

z Heglových téz, že negácia vedie k afirmácii. Hlavným 
J.V.: Mnoho ¾udí sa aj u nás snaží voli prirodzenú skromnos, nebezpeèím pre urèitý systém nie sú ¾udia, ktorí proti nemu 
vedome sa snažia ži skromne a “neužíva si”. Na tejto aktívne bojujú, tí sú kontrolovate¾ní, ale ¾udia, o ktorých sa 
individuálnej rovine to je možné a celá rada mojich známych nevie, pretože tí nie sú na vodítku a ani nie sú vidie. Práve 
takto žije, aj mne samotnému takýto postoj nie je cudzí. preto môžu by vnútorne skutoène slobodní. S vnútornou 

slobodou totiž súvisí nenápadnos.
Aj v tak technizovanej spoloènosti, ako je tá naša ?

Ako sa vy sám cítite v dnešnej spoloènosti ?
J.V.: Na rozdiel od toho, èo z histórie poznáme, sa objavila 
technika ako zvláštny fenomén, ktorý urèuje vývoj civilizácie. J.V.: Ve¾mi dobre. Žijem naplno a v zdraví. A kontakt so 
Vïaka nej nastalo obrovské urýchlenie všetkého. Vo¾akedy študentmi mi prináša mnoho nového, aj nádej v zmeny 
sme ako ¾udia mali možnos a èas adaptova sa, zvyknú si na k lepšiemu.
nové podmienky. Teraz na to èas nie je. Èo sa vyvíjalo po 
stároèia, prebehne dnes analogicky za nieko¾ko rokov. Martin 
Heidegger poskytol krátko pred svojou smrou rozhovor Otázky kládol Jakub Huèín, úryvok pochádza z knihy Hovory 
redaktorovi Der Spiegel, èlánok sa volá “Už náš môže o psychoterapii (vydavate¾stvo Portál 2001).
zachráni iba nejaký boh”. Hovorí o dobe, kedy technika zdroj: http://www.zanz.sk
ovláda svet a k fenoménu techniky patrí, že my ¾udia máme 
pocit, že jej vládneme a že nám u¾ahèuje život, ale 
v skutoènosti je to tak, že sami sme technikou ovládaní, 
my už tie autá proste kupova musíme, aj keby sme ich 
nepotrebovali.
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domácnos

13 . ekotipy

strava

V lete a na jeseò dozrieva väèšina jedlých 
plodov na ovocných stromoch a kríkoch. 
Pozrime sa však aj za našu záhradu, 
poprípade za obchod s ovocím a zeleninou, 
trhovisko.
V lesoch, na lúkach, v opustených sadoch 
a záhradách rastie množstvo divorastúcich 
pochúok, po ktorých staèí natiahnu ruky.
Ich plody sa nám môžu zda na prvý krát 
menej chutné, kyslejšie, ale obsahujú ve¾ké 
množstvo vitamínov a ïalších výživných látok 
(lesné a divorastúce plody majú až 4 násobne 
vyšší obsah vitamínov, ako ovocie, ktoré 
kúpite v obchodoch). 
Kto z nás by  nepoznal lesné jahody, maliny,
èernice, šípky, vlašské a lieskové orechy,
gaštan jedlý. Na svoje si koncom leta a na 
jeseò prídu aj hubári. 
Je tu aj viacero menej známych plodov, na 
ktoré sa èasom z rôznych dôvodov akosi 
zabudlo. Je to škoda, pretože môžu výrazne 
spestri náš jedálnièek.

Branislav Moòok

Voda na WC

Najväèším spotrebite¾om pitnej vody v domácnosti je zväèša splachovací záchod (!). 
A práve tu môžeme dosiahnu najväèšie úspory:

- Bežné splachovaèe majú 10 i viac litrov, ktoré vyteèú celé, aj keï spravidla na 
spláchnutie staèí aj menší objem. 
- Uložme zaaženú f¾ašu cca 1,5 - 2 l do nádrže WC, èím zmenšíme objem 
splachovanej vody. Po každom spláchnutí ušetríme napr. 2 l pitnej vody, za jeden 
deò v priemernej domácnosti najmenej 20 l, za rok 7300 l. Ak to urobí 1000 
domácností, za rok ušetríme 7 miliónov litrov pitnej vody bez akejko¾vek námahy.
- Ïalšou možnosou je kúpi si úsporný splachovaè, kde máme dve páèky (alebo 2 
stupne na páèke). Umožòuje vypusti buï celý obsah alebo úsporný variant len 4 l. 
- Najšetrnejšie sú tie splachovacie systémy, ktoré sa dajú nami regulova (ako dlho 
držím tiahlo - to¾ko vody teèie). Vodoinštalatér nám vie namontova záaž na 
splachovaè, ktorý sa tak vždy uzavrie, keï pustíme tiahlo. 
- Znaèná úspora sa dá dosiahnu aj nastavením plaváku, ktorý nám pri naplnení 
nádržky zastaví prívod vody. Nastavme ho tak, aby sa vypínal skôr.

Šetrenie vody v kúpe¾ni

V kúpe¾ni môžeme urobi ve¾a dobrého bez väèšej námahy. Pri mydlení, 
holení, èistení zubov a pod. nenechávajme zbytoène tiec vodu, ale 
zastavme ju vždy, ak ju nutne nepotrebujeme. 

- Rýchlejšie nastavenie požadovanej teploty a rýchlejšie zastavovanie 
vody, ak ju nepotrebujeme, nám umožní nainštalovanie a používanie 
pákových batérií. Lacnejším variantom je tzv. " stop ventil", ktorý sa 
montuje na sprchovaciu hadicu, tesne pred rúèky s ružicou. 
- Ak pri umývaní zubov nechávame tiec vodu, strácame 35 - 40 l, pri 
holení to je až 70 l. 
- Lepšia je krátka sprcha ako kúpanie 
v preplnenej vani - pri 5 min. sprchovaní spotrebujeme len 1/5 vody 
a energie na jej ohrev, ako pri napustení vane po okraj.

Šetríme s chladnièkou 
a mraznièkou

Tieto spotrebièe by nemali by umiestnené na 
teplých a vlhkých miestach. Každý stupeò navyše 
znamená zvýšenie spotreby o 6%, nadmerná 
vlhkos ïalšie 4% spotreby navyše. Vkladanie 
teplých jedál a èasté a dlhé pozeranie do 
chladnièky ju ohrieva a zvyšuje jej spotrebu. 
Vkladanie vlhkých a neuzavretých potravín 
spôsobuje zrýchlené vytváranie námrazy na 
chladiacom systéme. Námrazu hrubšiu ako 3 mm 
je potrebné odstráni. Námraza hrubá 1 cm 
zvyšuje spotrebu chladnièky o 75%.

Usušené a 
rozdrvené bukvice
z buka lesného
môžeme
primiešava do 
surovín na prípravu 
chleba, placiek 
a pod. Nepríjemná 
dráždivá chu 
surových bukvíc sa 
tepelnou úpravou 
stráca.

Drienky z drieòa 
obyèajného sú
výborné
v kompótových 
zmesiach
s jablkami, 
hruškami,
èuèoriedkami
alebo jarabinami, 
ale aj ako príloha 
k rôznym jedlám. 
Môžeme z nich 
pripravova èaj, 
džem, sirup, šavu.

Krasovlas
bezby¾ový - 
z rastliny vyberáme 
šavnaté, mäsité 
lôžko mladých 
kvetných úborov,
ktoré môžeme jes 
v surovom stave, 
alebo rozliène 
kuchynsky upravi. 
Má sladkastú, 
slabo orieškovú 
chu. Koreò 
môžeme používa 
podobej
(ako zeleninu do 
polievok ne ako 
koreò púpavy 
lekárskej, ap.)

Lopúch väèší - využi môžeme 
mladé jarné výhonky, šavnaté 
vrcholce a mladé lístky všetkých 
druhov lopúchov na prípravu šalátov 
alebo varených jedál ako náhradu 
špargle. Koreò môžeme suši a drvi 
na múku (do chlebového cesta), 
využi na prípravu sirupu alebo do 
polievok namiesto zemiakov.
Môžeme ho aj opeka.

Èakanka obyèajná - ve¾mi 
mladé listy èakanky môžeme 
použi do šalátov, polievok 
a prívarkov. Chuovo sú 
podobné listom púpavy.
Koreò vyberáme zvyèajne 
v jeseni a používame varený 
do prívarkov alebo pražený 
do kávovinových zmesí 
(cigória).
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strava

V lete a na jeseò dozrieva väèšina jedlých 
plodov na ovocných stromoch a kríkoch. 
Pozrime sa však aj za našu záhradu, 
poprípade za obchod s ovocím a zeleninou, 
trhovisko.
V lesoch, na lúkach, v opustených sadoch 
a záhradách rastie množstvo divorastúcich 
pochúok, po ktorých staèí natiahnu ruky.
Ich plody sa nám môžu zda na prvý krát 
menej chutné, kyslejšie, ale obsahujú ve¾ké 
množstvo vitamínov a ïalších výživných látok 
(lesné a divorastúce plody majú až 4 násobne 
vyšší obsah vitamínov, ako ovocie, ktoré 
kúpite v obchodoch). 
Kto z nás by  nepoznal lesné jahody, maliny,
èernice, šípky, vlašské a lieskové orechy,
gaštan jedlý. Na svoje si koncom leta a na 
jeseò prídu aj hubári. 
Je tu aj viacero menej známych plodov, na 
ktoré sa èasom z rôznych dôvodov akosi 
zabudlo. Je to škoda, pretože môžu výrazne 
spestri náš jedálnièek.

Branislav Moòok

Voda na WC

Najväèším spotrebite¾om pitnej vody v domácnosti je zväèša splachovací záchod (!). 
A práve tu môžeme dosiahnu najväèšie úspory:

- Bežné splachovaèe majú 10 i viac litrov, ktoré vyteèú celé, aj keï spravidla na 
spláchnutie staèí aj menší objem. 
- Uložme zaaženú f¾ašu cca 1,5 - 2 l do nádrže WC, èím zmenšíme objem 
splachovanej vody. Po každom spláchnutí ušetríme napr. 2 l pitnej vody, za jeden 
deò v priemernej domácnosti najmenej 20 l, za rok 7300 l. Ak to urobí 1000 
domácností, za rok ušetríme 7 miliónov litrov pitnej vody bez akejko¾vek námahy.
- Ïalšou možnosou je kúpi si úsporný splachovaè, kde máme dve páèky (alebo 2 
stupne na páèke). Umožòuje vypusti buï celý obsah alebo úsporný variant len 4 l. 
- Najšetrnejšie sú tie splachovacie systémy, ktoré sa dajú nami regulova (ako dlho 
držím tiahlo - to¾ko vody teèie). Vodoinštalatér nám vie namontova záaž na 
splachovaè, ktorý sa tak vždy uzavrie, keï pustíme tiahlo. 
- Znaèná úspora sa dá dosiahnu aj nastavením plaváku, ktorý nám pri naplnení 
nádržky zastaví prívod vody. Nastavme ho tak, aby sa vypínal skôr.

Šetrenie vody v kúpe¾ni

V kúpe¾ni môžeme urobi ve¾a dobrého bez väèšej námahy. Pri mydlení, 
holení, èistení zubov a pod. nenechávajme zbytoène tiec vodu, ale 
zastavme ju vždy, ak ju nutne nepotrebujeme. 

- Rýchlejšie nastavenie požadovanej teploty a rýchlejšie zastavovanie 
vody, ak ju nepotrebujeme, nám umožní nainštalovanie a používanie 
pákových batérií. Lacnejším variantom je tzv. " stop ventil", ktorý sa 
montuje na sprchovaciu hadicu, tesne pred rúèky s ružicou. 
- Ak pri umývaní zubov nechávame tiec vodu, strácame 35 - 40 l, pri 
holení to je až 70 l. 
- Lepšia je krátka sprcha ako kúpanie 
v preplnenej vani - pri 5 min. sprchovaní spotrebujeme len 1/5 vody 
a energie na jej ohrev, ako pri napustení vane po okraj.

Šetríme s chladnièkou 
a mraznièkou

Tieto spotrebièe by nemali by umiestnené na 
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Vkladanie vlhkých a neuzavretých potravín 
spôsobuje zrýchlené vytváranie námrazy na 
chladiacom systéme. Námrazu hrubšiu ako 3 mm 
je potrebné odstráni. Námraza hrubá 1 cm 
zvyšuje spotrebu chladnièky o 75%.

Usušené a 
rozdrvené bukvice
z buka lesného
môžeme
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surovín na prípravu 
chleba, placiek 
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džem, sirup, šavu.
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bezby¾ový - 
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kvetných úborov,
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Má sladkastú, 
slabo orieškovú 
chu. Koreò 
môžeme používa 
podobej
(ako zeleninu do 
polievok ne ako 
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lekárskej, ap.)

Lopúch väèší - využi môžeme 
mladé jarné výhonky, šavnaté 
vrcholce a mladé lístky všetkých 
druhov lopúchov na prípravu šalátov 
alebo varených jedál ako náhradu 
špargle. Koreò môžeme suši a drvi 
na múku (do chlebového cesta), 
využi na prípravu sirupu alebo do 
polievok namiesto zemiakov.
Môžeme ho aj opeka.

Èakanka obyèajná - ve¾mi 
mladé listy èakanky môžeme 
použi do šalátov, polievok 
a prívarkov. Chuovo sú 
podobné listom púpavy.
Koreò vyberáme zvyèajne 
v jeseni a používame varený 
do prívarkov alebo pražený 
do kávovinových zmesí 
(cigória).

Z televíznych obrazoviek poznáme množstvo reklám na pracie 
prášky. Všetky sú zaruèene najlepšie a ponúkajú neuverite¾ný 

Ako pra a by pritom oh¾aduplný zážitok z èistého prádla, do ktorého sa dokáže zamilova 
k životnému prostrediu?každá žena a muž a  nie je niè jednoduchšie, ako pra 

s takýmito pracími práškami.

•  Pri kúpe pracieho prostriedku uprednostnime tie, ktoré Nech je pravda z reklám akáko¾vek, stále èastejšie sa 
neobsahujú fosfor (fosfáty, phosphorus, phosphate, úèinné stretávame s otázkami ako je to s vplyvom týchto pracích 
látky „builders“). Patria medzi ne aj tekuté a gélové pracie prostriedkov na životné prostredie, ktoré sú ekologické a ktoré 
prostriedky (neobsahujú ani ïalšie látky napr. plnidlá), alebo naopak škodlivé. 
mydlové pracie prášky.

Bežný prací prášok obsahuje až 14 rôznych zložiek, z ktorých 
•  Používajme tzv. stavebnicové prostriedky, kde sa základná nie všetky sú pre pranie nevyhnutné. Sú to napríklad tzv.

zložka prostriedku dopåòa pod¾a typu prádla a pracej teploty.plnidlá, ktoré neperú, ale zaisujú dobrú sypkos prášku.
Informácie nájdete na www.missiva.cz.Zvyšujú aj jeho objem, takže spotrebite¾ má pocit, že si za 

svoje peniaze odnáša z obchodu väèšiu krabicu. Plnidlá, ktoré 
•  Prádlo nepredpierajme. Ušetríme tak vodu, energiu i pracízbytoène zaso¾ujú povrchové vody, neobsahujú tzv.

prášok (až 20%). Silne zašpinené prádlo namáèajme. kompaktné pracie prostriedky.
Použime k tomu starú dobrú sódu. 

Tenzidy sú najdôležitejšia zložka pracieho prášku. 
Zjednodušene povedané "vlezú" medzi látku a špinu, ktorá •  Snažme sa plne využíva kapacitu práèky, opä tým šetríme 
potom ¾ahko odpláva. Tenzidy majú rôznorodé chemického energiu, prací prášok i vodu. Používajme úsporné programy.
zloženie, a rôznu dåžku rozkladu v prírode. Niektoré môžu 
dokonca pri rozklade tvori nebezpeèné a nerozložite¾né •  Na odstránenie škvàn nepoužívajme silnejší prací 
medziprodukty. Ve¾mi dobre rozložite¾ný tenzid je mydlo. prostriedok alebo väèšiu dávku prášku, ale pokúsme sa 
Pre životné prostredie sú najnebezpeènejšou zložkou škvrny odstráni ešte pred praním.
pracieho prášku fosfáty (tenzidy obsahujúce fosfor). Fosfor je 
živinou pre vodné riasy a sinice, ktoré sa potom ¾ahko •  Správne si vyberme prací prášok pod¾a typu prádla. 
premnožujú. Výsledkom je vznik tzv. „vodného kvetu“, ktorý Vyhýbajme sa univerzálnym pracím prostriedkom. Obsahujú 
u niektorých ¾udí vyvoláva alergické reakcie. Navyše z vody množstvo chemických látok, ktoré èastokrát nepotrebujeme 
odèerpáva aj kyslík, èo môže ma za následok smrte¾né na naše prádlo. 
problémy pre vodné živoèíchy.

Ïalšou súèasou pracích práškov sú bielidlá, ktoré majú •  Ve¾mi dôležité je aj správne dávkovanie. Sami sa môžete 
zabezpeèi žiarivo bielu farbu bielizne. Nemajú však niè presvedèi, že výrobcovia na obale uvádzajú èasto 
spoloèné s èistotou bielizne, ide len o optický efekt - lom prehnané množstvo dávky. Skúste výrobcom predpísanú 
svetla na látke. Pre vlastné pranie nemajú žiaden význam. dávku zníži a zistíte, že ste vyprali s rovnakým efektom. 
Navyše sa vôbec nehodia na pranie farebného prádla. Najefektívnejšie je dávkovanie priamo do pracieho bubna,
Na odstránenie organických neèistôt (napr. zvyškov jedál) pri dávkovaní však treba zoh¾adni aj tvrdos vody.
z prádla sa v pracích prostriedkoch používajú enzýmy.
Úèinnos však zabezpeèíme len pri praní do 40°C, takže •  Vzdajme sa avivážnych prostriedkov. Bývajú totiž ažko 
pranie na vyššej teplote úèinnos týchto enzýmov rapídne biologicky odbúrate¾né a na vlastnú èistotu prádla nemajú 
znižuje. žiadny vplyv. Príjemne mäkké prádlo získame aj sušením 

vonku.

Pracie prostriedky

a životné prostredie

Branislav Moòok

Zdroje:
-www.ekolist.cz
-www.ekoporadna.sk
-www.missiva.sk
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Priate¾ov Zeme - SPZ finanène podporili:

Pri realizácii aktivít Priate¾ov Zeme - SPZ pomohli: 

TS Motory, Incheba, BB Expo, Kariera, Obec Palárikovo, Greenpeace
Materiálna pomoc pri organizovaní Ekotábora: Alfabio, Sojaprodukt, Tento, Palma - Tumys, Tomata, Galtea, Dekort - Mila 
Supermarket, Vepy, Ekotrend Myjava, p. Rajtár, Medas, Cirkev Adventistov siedmeho dòa

Marta Fratrièová, Antonín Slejška, Marek Kurinec, Mišo Kašèák, Iveta Markusková, Jozef Deròár, Katka Vráb¾ová, Veronika
Vávrová, Miloš Veverka, Alica Bajusová, Katka Kohányiová s rodinou, Ondrej Paèay, Mišo Èinèár, Stano Tomek, Lenka Rusnáková, 
Ján Vozár, Janko Kupec, Veòa Kršòáková, Laco Bíro, Lucia Ukropová, Baška Roháèová, Michal Tomko, Renáta Rajniaková, Zuzka 
Michalová, , Peter Grobarèík, Veronika Szalontayová, Zuzana Rusiòková - Némethová a ïalšíMarián a ¼ubo Ontkoc

Mohli by ste mi prosím napísa konkrétne a aktuálne Možností kam odovzda vytriedené suroviny je nieko¾ko:
informácie o tom, ako triedi odpadky (ktoré druhy, kam 
ich odovzdáva atï.). Rada by som zaèala triedi, ale 1. Zberné nádoby alebo vrecia, ktoré sú urèené na triedený 
neviem ako. Uvítala by som, a verím, že nie som sama, zber. Tie by ste mali ma priamo v domácnosti alebo pred 
akúko¾vek radu. vašim domom (prípadne v jeho blízkosti). 

Systémy triedenia ako aj zbierané suroviny sa v jednotlivých 2. Zberné dvory (ZD), ktoré sú urèené na zber vytriedených 
mestách líšia. Odlišnosti sú v možnostiach odovzdania druhotných surovín, nebezpeèných odpadov, drobných 
jednotlivých surovín (zberné miesta, dostupnos zberných stavebných odpadov a ve¾koobjemových odpadov. Zoznam 
nádob alebo výkupní...) ale aj v sortimente zbieraných surovín. komodít, ktoré sa môžu odovzda na ZD musia by uvedené 
Nie je možné preto napísa jednotný návod ako triedi odpady na vstupe do objektu. 
na celom Slovensku. 

3. Stacionárne výkupne druhotných surovín  vykupujú len 
Ako teda zaèa triedi? vybrané suroviny, ktoré vedia výhodne odpreda ïalším 

odberate¾om. Väèšinou sa jedná o železný šrot, farebné kovy Na prvom mieste si musíte zisti, aké zložky odpadov sa vo 
a papier. Konkrétny zoznam vykupovaných surovín ako aj vašom meste zbierajú a kde ich môžete odovzda. Je ve¾mi 
ceny zistite u konkrétnej firmy.dôležité dodržiava pokyny prevádzkovate¾a triedeného zberu.

Presnú odpoveï pre konkrétne mesto alebo obec vám 
4. Mobilné výkupne druhotných surovín  stále viac sa rozširuje poskytnú na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade na 
vykupovanie vybraných surovín (väèšinou papiera) tak, že za oddelení životného prostredia. Miestna samospráva je totiž zo 
obyvate¾mi jednotlivých èastí mesta / obce prichádza nákladné zákona o odpadoch manažérom v odpadovom hospodárstve.
auto a odoberá od nich za poplatok alebo inú odmenu To znamená, že ona urèuje akým spôsobom sa bude ubera 
(toaletný papier) vyseparovanú surovinu.odpadové hospodárstvo v obci / meste, teda aj aký bude 

separovaný zber. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi 
5. Školy - väèšina škôl ma zavedený aspoò príležitostný zber odpadmi (èoho je súèasou aj separovaný zber) vzniknutých 
vybraných surovín. Najèastejšie to sú papier, krabicové na danom území by mali by upravené aj vo Všeobecne 
kombinované obaly, PET f¾aše, hliník ale aj rôzne fólie, tégliky,záväznom nariadení mesta / obce (VZN) o komunálnych 
bioodpad... Opýtajte sa v okolitých školách èo a ako triedia odpadoch a drobných stavebných odpadoch.
a dohodnite si s nimi možnos spolupráce.Druhou možnosou získania informácii je kontaktova firmu, 

ktorá vám odpady a vytriedené zložky vyváža. Kontakty by ste 
Relatívne najjednoduchšie je separovanie biologických mali nájs priamo na zberných nádobách alebo vám ich 
odpadov. Pokia¾ bývate v rodinnom dome alebo máte poskytnú na obecnom / mestskom úrade.
záhradku, tak to máte bez problémov. Vytrieïte ho Ak vo vašom meste/obci nie je zavedený separovaný zber,
a skompostujte sami. Pokia¾ nie, pokúste sa nájs nejakého oslovte predstavite¾ov vašej samosprávy (najlepšie priamo 
odberate¾a z radov záhradkárov a pod.starostu alebo primátora) a vyzvite ich aby separovaný zber 

zaviedli. Pokia¾ sa tak nestane, pokúste sa nájs iný spôsob 
ako a kde odovzda vyseparované komodity.

  vy sa pýtate, my odpovedáme

Branislav Moòok

SCHWEIZERISCHE BOTSCHAFT
AMBASSADE DE SUISSE
AMBASCIATA DI SVIZZERA
AMBASSADA SVIZRA

Ve¾vyslanectvo ŠvajèiarskaVe¾vyslanectvo Holandského krá¾ovstva


