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Jedným z cieľov slovensko-maďarského cez-

hraničného projektu Builcogreen je aj distri-

búcia osvetovej publikácie medzi miestnym 
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obývateľnejších, zelenších komunít a mestské-

ho prostredia.

VEDOME
ROZUMNE, EKOLOGICKY!



OBSAH 

3 ENERGETICKÉ POVEDOMIE 

4  EFEKTÍVNA DOPRAVA 

9  EKO DOMÁCNOSŤ 

13  EKOLOGICKÁ ZÁHRADA A ŠKOLSKÝ DVOR 

15  PREBYTOK, VEDOMÉ NAKUPOVANIE 

17  Čo je odpad a čo sú smeti? 

19  ZELENÝ ODPAD A POTRAVINOVÝ ODPAD



 4 Vedome

GÁNDHÍ

„Svet je dostatočne veľký na to, aby 
uspokojil potreby všetkých, vždy však 
bude priveľmi malý na to, aby dokázal 
uspokojiť nenásytnosť nemnohých.”
(Máhatma Gándhí)

Ak chceme hovoriť o energetickom povedomí, musíme si najprv 

vysvetliť pojem energia!

Energia je schopnosť hmoty  

premieňať sa, konať prácu.

Už od čias Einsteina vieme, že energia a hmota sú navzájom za-

meniteľné (E=mc2). Celková energia Univerza (vrátane hmoty) je 

nemenná, čiže energiu nie je možné vyrobiť! Elektrárne iba pre-

mieňajú jeden druh energie na iný, teda na energiu elektrickú: 

uhoľná alebo plynová elektráreň premieňa chemickú energiu, 

vodná elektráreň premieňa potenciálnu energiu vody atď. Počas 

procesu premeny energie vzniká viac druhov energie, z ktorých 

obvykle využívame len jednu. Účinnosť premeny energie vyjad-

ruje aké percento celkovej energie sa premení na želanú formu 

energie. V prípade elektrární ide o elektrickú energiu, v prípade 

domácností sa jedná o premenu elektrickej energie na iný druh 

energie.

ENERGETICKÉ POVEDOMIE
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Ak si napríklad chceme 

osvetliť izbu, na za-

bezpečenie vhodných 

svetelných pomerov 

potrebujeme počas 

danej doby dodávať 

isté množstvo elektric-

kej energie.

Ak máme v lampe svetel-

ný zdroj s vysokou účin-

nosťou, na dosiahnutie 

požadovaného osvetlenia spotrebujeme menšie množstvo 

elektrickej energie, čo zároveň znamená nižší účet za elek-

trinu. To je síce pravda, účinnejšie osvetľovacie telesá však 

bývajú obvykle drahšie, je teda dobré overiť si ich návratnosť! 

Samozrejme, že na životnosť osvetľovacieho telesa význam-

nou mierou vplýva aj spôsob jeho používania! Do toaliet sa 

napríklad neoplatí namontovať drahé svetelné zdroje, nakoľ-

ko sa v dôsledku opakovaného vypínania a zapínania rýchlo 

opotrebujú, preto v ich prípade nemožno očakávať žiadnu 

návratnosť!
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Pod efektívnou dopravou rozumieme napríklad výber vhodného do-

pravného prostriedku alebo spôsobu dopravy. Do blízkeho obchodu 

sa síce najpohodlnejšie a najrýchlejšie dostaneme autom, čo však 

máme položené na druhej miske váh? Účinnosť v tomto prípade 

znamená množstvo zdrojov použitých na dosiahnutie nášho cieľa. 

Ak vynaložením značných zdrojov docielime len minimálne zlepše-

nie, či už z pohľadu času jazdy alebo jej komfortu, nemôžeme hovo-

riť o efektívnom riešení.   

Za najlacnejší spôsob dopravy možno považovať chôdzu. Bicyklo-

vanie je už podstatne drahšie, bicykel predsa niečo stojí a občas sa 

aj pokazí, čo predstavuje výdavky na súčiastky a náklady na prácu. 

EFEKTÍVNA DOPRAVA
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Jednou z možných alternatív je verejná hromadná doprava, tá však 

po finančnej stránke vyjde zrejme na viac ako bicyklovanie, a tiež 

nemusí úplne vyhovovať našim predstavám, čo sa týka cestovné-

ho poriadku a umiestnenia zastávky, je preto pravdepodobné, že 

ju doplníme chôdzou. Naše cestovanie môže byť ešte drahšie, ak 

použijeme palivový dopravný prostriedok. Cena za kilometer jazdy 

motorkou alebo autom predstavuje len časť ceny za palivo. V zá-

vislosti od veku a typu dopravného prostriedku môžeme túto sumu 

zdvojnásobiť, ba dokonca až strojnásobiť, ak do nej započítame aj 

ďalšie náklady na opravy a opotrebovanie súčiastok. Premyslime si 

preto, skôr než sa pohneme, či má sadnúť si do auta naozaj význam!  

Cesta zo železničnej stanice Győr do Mobilisu trvá pešo 20 minút, 

pričom musíme prejsť asi dva kilometre. Autom je to vzdialenosť tak-

mer tri kilometre a čas jazdy trvá o polovicu menej. Popritom minie-

me, v závislosti od spotreby vozidla, palivo v hodnote asi 100 HUF. A 

to sú len pohonné látky! Z hodín fyziky vieme, že sa teplom telesá 

rozpínajú; ochladzovaním sa zmršťujú. Parametre motora vozidla sa 

preto po dosiahnutí prevádzkovej teploty odlišujú od parametrov 

chladného motora, z čoho vyplýva, že opotrebovanie motora pre-
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bieha z väčšej časti počas zahrievacej fázy. A to ešte nehovoríme 

o tom, že počas tejto fázy nie je účinnosť motora vysoká, no jeho 

spotreba je o to väčšia. Ak si teda potrebujeme len „odskočiť” zo sta-

nice do Mobilisu, auto nie je vhodnou voľbou. Ďalší problém vyplýva 

z toho, že výdavky presahujúce 100 HUF nie sú v čase rovnomer-

ne rozdelené, vyskytujú sa však nárazovo – počas údržby vozidla, 

pred jeho technickou kontrolou alebo v prípade náhlej poruchy. A 

to určite nikoho nepoteší. Mohli by sme teda povedať, že niekoľko 

sto forintové náklady sú stále nižšie ako lístok na autobus, keď však 

máme naraz zaplatiť 200-300 tisíc forintov, určite z toho nikto nebu-

de nadšený.  

Má význam si rozmyslieť, či pôjdete pešo, na bicykli, verejnou dop-

ravou alebo autom. 

Auto je užitočná vec, no voľte ho iba v  

opodstatnených prípadoch!  

Potrebujete previesť množstvo zariadenia na ďaleké miesto, kam 

nechodí ani verejná doprava? Choďte autom! Zrejme si však do auta 

sadáte oveľa častejšie, ako je to v skutočnosti potrebné!
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Naším cieľom je dosiahnuť, aby sa Tvoj každodenný život, bez odrie-

kania a dodatočných výdavkov, stal životom bez odpadu a chémie. 

Veríme, že aj malými krôčikmi môžeš dosiahnuť hmatateľné výsled-

ky na ceste za čistejším svetom.  

Naším cieľom je dosiahnuť, aby sa Tvoj každodenný život, bez odrie-

kania a dodatočných výdavkov, stal životom bez odpadu a chémie. 

Veríme, že aj malými krôčikmi môžeš dosiahnuť hmatateľné výsled-

ky na ceste za čistejším svetom. 

EKODOMÁCNOSŤ

„Všetky zmeny sa začínajú každodenný-
mi drobnými krôčikmi, ktoré sú neskôr 
nasledované aj naším okolím, a takto 

začína niečo veľmi vzácne…” 
(dunajskoostrovská múdrosť)

BÖLCSESSÉG
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Máš odvahu vyskúšať niečo nové, čo Ťa naplní dobrým pocitom, ale 

zároveň bude možno aj pre ostatných novinkou? Ak áno, čo bude 

Tvojou motiváciou?

Dôvody môžu byť rôzne: niekto má za cieľ chrániť prírodu, iný svoje 

zdravie, niekto myslí na svoju rodinu a deti a sú aj takí, ktorí chcú 

niečo málo ušetriť. Čokoľvek Ťa bude motivovať, zozbierali sme pre 

Teba niekoľko nápadov a tipov, ktoré Ti pomôžu urobiť prvé kroky 

týmto smerom v každodennom živote:

Ak si rozhodnutý začať hneď, vyskúšaj nižšie uvedené bio-

logicky odbúrateľné prípravky z prírodných zložiek, ktoré 

aj my s obľubou používame a ktorých účinky sú totožné s 

účinkami chemických prípravkov, ktoré sú bežne dostup-

né v obchodoch!
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Hozzávalók: - almaecet 1dl

                       - víz 9 dl

                       - illóolaj (elhagyható)

Legegyszerűbb öblítő az almaecet és víz keveréke. 1 dl almaece-

tet hígítunk 9 dl vízzel, így a ruhák puhák lesznek, a mosógépünk 

pedig tiszta. Használhatunk ecetet is. Ha pedig hiányozna az illat, 

adhatunk hozzá pár csepp 100%-os illóolajat. Lehetőleg szabad-

ban szárítsuk a ruhákat, ugyanis a napfénynek fertőtlenítő hatása 

is van!

ALMAECETES ÖBLÍTŐ

Hozzávalók: - 2 evőkanál citromsav

                      - 4 dl víz

                      - 4-5 csepp illóolaj (teafa vagy citrom)

A citromsavat egy spriccelős flakonba töltjük, ezt 

felöntjük 4 dl langyos vízzel. Addig rázzuk, amíg fel 

nem oldódik a citromsav. Ezután hozzáadjuk az il-

lóolajat. A citrom és a teafa ollóolaj is fertőtlenítő 

hatású. Az elkészült tisztítószert használhatjuk a ko-

nyha és a fürdőszoba takarítására is, különösen jó a 

rozsdamentes felületek tisztításához. 

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSZER
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V súčasnosti tvoria 

väčšinu školských dvorov 

a rodinných záhrad zostrihané 

trávniky a vždyzelené rastliny.  To vedie k mnohým prob-

lémom, z ktorých najdôležitejším je skutočnosť, že trávnik je 

síce živá plocha, okrem 2-3 druhov rastlín, ktoré ho tvoria, však 

neposkytuje iným druhom žiadny životný priestor. Z prírodného 

hľadiska ide o nehostinnú púšť, ktorú je možné udržiavať len 

neekologickým spôsobom, a to častým kosením a aplikáciou 

herbicídov. Na druhej strane, ak do neho nasadíme bylinky 

alebo kríky, napr. oregano, mätu, orgován a letný orgován, vy-

tvoríme vynikajúcu pastvinu pre rôzne druhy hmyzu a motýľov, 

ktoré môžeme mesiace pozorovať na školskom dvore.  Ak ani 

nepoužívame chemické postreky a separujeme, môžeme pre 

EKOLOGICKÁ ZÁHRADA 
A ŠKOLSKÝ DVOR
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organický odpad vytvoriť kompostér a vedľa neho miesto, kde 

môžu prezimovať žaby a ježkovia. Na kríky a stromy môžeme 

upevniť vtáčie búdky a v zimnom období krmítka. Ľahko sa pre-

ukazuje aj úloha domácich a divých včiel v prírode, ktorých ži-

votné podmienky vieme zlepšiť osadením hmyzích hotelov. Ak 

sa na školskom dvore vyskytujú ruže alebo iné rastliny, ktoré 

majú vo veľkej obľube práve vošky, určite si zadovážte aj ho-

tel pre ucholakov, ktorí patria vďaka svojmu apetítu spoločne s 

lienkami k najužitočnejším pomocníkom záhradkárov. 
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“Kupujeme si veci, ktoré nepotrebu-
jeme, za peniaze, ktoré nemáme, aby 
sme urobili dojem na ľudí, ktorých aj 
tak nemáme radi.”  
(Dave Ramsey)

Zvyšovanie životnej úrovne vedie k nárastu spotreby a poklesu po-

zornosti. Máme sklon myslieť si, že keď niečo hodíme do kontajnera, 

prestane to existovať a už s tým nemáme nič dočinenia, nikdy viac 

sa s tým nestretneme.

Čo by sa však stalo, keby sa odpad zrazu prestal odvážať? Prav-

depodobne by sme boli za pár týždňov zahltení vlastným odpadom. 

Chvíľu by sme sa pokúšali schovávať ho kade-tade v pivnici či na 

okrajoch lesov, veľmi rýchlo by sme však vyčerpali všetky naše 

možnosti. Jedna rodina vyprodukuje za týždeň v priemere 100 

l odpadu, komunálneho aj triedeného spoločne.  Za 10 dní 

to pre jednu rodinu prestavuje 1 m3 odpadu, na ulici s 50 

domami je to 50 m3… 

Komunálny odpad predstavuje len 5 % všetkého odpadu, 

skutočným problémom je však odpad z podnikov a ob-

chodov. To ale neznamená, že my nemôžeme význam-

nou mierou ovplyvniť odpadovú politiku. Priemysel a 

PREBYTOK, VEDOMÉ 
NAKUPOVANIE

DAVE RAMSEY



 Vedome  15

potravinárstvo sú tu predsa na to, aby uspokojili naše potreby. 

To, čo si vyberáme a vkladáme do košíka ovplyvňuje výrobu, pri-

čom náš životný štýl môže byť príkladom pre druhých. Ľudia v 

riadiacich pozíciách (politici, riaditelia podnikov, vedúci obcho-

dov, podnikatelia atď.) môžu do svojej práce tiež vniesť vlastné 

predstavy a názory. 

Problémom nie je len nakladanie s veľkým množstvom 

odpadu, ktorý dennodenne vzniká ako vedľajší pro-

dukt uspokojenia našich potrieb, ale aj vyrovnanie sa 

s procesmi, ktoré s tým súvisia a ktoré poškodzujú ži-

votné prostredie a zdravie. Spolu s odpadom vyhadzu-

jeme do kontajnera aj energiu, suroviny a ľudskú prácu. 

Spolu s našimi nárokmi rastie aj spotreba surovín, čo vedie 

k otváraniu nových baní alebo zakladaniu nových plantá-

ží na úkor prírody, čo má negatívny dopad na podnebie, 

stabilitu biosféry a v neposlednom rade aj na poľnohospo-

dárstvo. 



 16 Vedome

ČO JE ODPAD A ČO SÚ SMETI?

Tieto dva pojmy je od seba ťažké odlíšiť. To, čo my nazývame smetím, 

sa oficiálne označuje ako pevný komunálny odpad, ktorého zhromaž-

ďovanie, úprava a spracovanie je úlohou odpadového hospodárstva.  

Cieľom je oddeliť recyklovateľný odpad od ostatného odpadu, ktorý 

sa následne odváža na skládky a likviduje sa. Pre objasnenie možností 

riešenia vypracovali odborníci tzv. 5-stupňovú odpadovú pyramídu.

Prevencia: 

najlepšia a najúčinnejšia metóda, ktorá si však vyžaduje najväčšie 

odriekanie a reorganizáciu. Patrí sem napríklad výber produktov 

s dlhou životnosťou, oprava pokazených predmetov a zničených 

šiat, odriekanie si nepotrebných vecí alebo kompostovanie.

Opakované použitie:

V tomto prípade daný 

produkt opakovane pou-

žijeme v rovnakej forme 

a na rovnaký účel. Dob-

rým príkladom sú vratné 

fľaše, do tejto kategórie 

však patrí aj to, ak z odpa-

du vyrobíme po domácky 

nejaký produkt, napríklad 

z konzervy nádobku na 

skladovanie, z nápojového 

kartónu detskú hračku, z 

papiera papierovú drvinu. 
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Recyklácia:

Je opakované využitie ma-

teriálov, na tento účel nám 

slúžia recyklačné dvory. S 

touto metódou sú síce spo-

jené náklady na dopravu, 

spracovanie, vstupné ener-

gie a ruka v ruke s tým ide 

aj isté znečistenie, no vždy 

je to hospodárnejšie ako 

výroba nových produktov. 

Triedenie odpadu nie je cie-

ľom, len prostriedkom na 

riešenie problému.

Spaľovanie: 

Pod týmto pojmom rozumieme energetické zhodnocovanie alebo 

využitie v cementárňach. Odpad sa spáli pri teplote 1400 °C a výcho-

diskovým produktom je cement. Ďalším cieľom spaľovania môže byť 

výroba tepelnej alebo elektrickej energie. Značnou nevýhodou tejto 

metódy je znečisťovanie ovzdušia a strata druhotných surovín.

Skládkovanie: 

Odpad sa uskladní do kontajnerov, kde sa aj ponechá. Toto je naj-

horší, žiaľ, ale najpoužívanejší spôsob spracovania odpadu. V našej 

krajine končí v súčasnosti až 67 % odpadu na skládkach.

 Vedome  17
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Priemerná rodina v Maďarsku vyhodí ročne približne 100 kg jedla. 

Spolu to predstavuje až 1,8 milióna ton, z čoho tvorí až 400 tisíc ton 

práve potravinový odpad z domácností. Týmto spôsobom vzniká 

nielen odpad, ale zároveň aj vyjdú nazmar voda, energia, ľudská 

práca a balenie, použité počas procesu výroby a spracovania. Podľa 

odborníkov môžeme množstvo odpadu znížiť len trochou pozornos-

ti, napríklad vytvorením si nákupného zoznamu, využitím zostávajú-

cich surovín na prípravu jedla alebo ich zmrazením.

ZELENÝ ODPAD A PO-
TRAVINOVÝ ODPAD 
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Kompostovanie zeleného odpadu významnou mierou znižuje spot-

rebu umelých hnojív. Tento prístup je možné riešiť lokálne aj celkovo. 

V rodinnej záhrade stačí len jeden jediný roh vyčleniť na kompos-

tovanie. Pričom nie je nutné kupovať špeciálny kompostér a pri 

dodržaní základov kompostovania sa ani nemusíme obávať prípad-

ného smradu.  Rozklad prebieha samostatne a už za pár mesiacov 

môžeme mať k dispozícii kompost bohatý na živiny, ktorý ocenia, v 

prípade, že nemáte úžitkovú záhradku, aj tuje a črepníkové rastliny.  

V meste to zatiaľ nie je také jednoduché, hoci už existujú rôzne uzat-

várateľné kompostéry, ktoré sú vhodné aj na balkón. Ideálne by bolo 

zhromažďovať zelený odpad v spoločnom komunitnom komposté-

ri, ktorý by následne správca odpadov alebo nejaké záhradníctvo 

odvážalo. Týmto spôsobom by kleslo aj množstvo komunálneho 

odpadu a nebolo by ho potrebné tak často vyvážať. 
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Na mnohých miestach je na jeseň zvykom opadané listy a konáre 

spaľovať. Týmto spôsobom nielen ochudobňujeme budúcoročné 

plodiny o živiny, ale zároveň aj produkujeme škodlivý dym a plyny, 

ktoré majú negatívny vplyv predovšetkým na osobu stojacu v blíz-

kosti ohňa.

Čo môžeme spraviť preto, aby sme nakupovali vedome 

a nezahltili náš domov prebytočnými, nekvalitnými pro-

duktami a predmetmi? K tomu Vám poskytneme niekoľ-

ko rád.



DOBRÉ RADY  
PRI NAKUPOVANÍ:

- Napíšte si doma nákupný zoznam! Tak-

to sa vyhnete nákupu zbytočných pro-

duktov.

- Nenakupujte hladný! S prázdnym ža-

lúdkom nakúpite omnoho viac potravín.

- Na nákup si vezmite plátenú tašku ale-

bo pletený košík! Na rozdiel od papiero-

vých a plastových tašiek sú opakovane 

použiteľné.

- Pri nákupe uprednostňujte domáce pro-

dukty, nakupujte od lokálnych dodáva-

teľov! Tým prispejete k zníženiu spotreby 

obalového materiálu a zároveň Vašu pe-

ňaženku nezaťažia náklady na dopravu z 

ďalekých krajín.  

- Vyhýbajte sa baleným potravinám! Keď 

sa dá,  (napríklad v prípade syrov, tvaro-

hu, mäsa) nakupujte vážený tovar, kúpite 

presne toľko, koľko potrebujete.
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- Namiesto produktov zabalených v plastoch nakupujte 

produkty balené v skle, ktoré viete opakovane použiť.

- - Ovocie a zeleninu sa obvykle viac oplatí nakupovať 

vo väčších množstvách a sezónne, navyše ju viete aj 

dodatočne spracovať, zavariť. Ono to má význam, sa-

mozrejme, len vtedy, ak sa to oplatí aj z časového hľa-

diska a rodina si na takto pripravených jedlách pochutí.

- Zostavte si týždenný jedálny lístok, vyhnete sa tak ná-

kupu zbytočností, spotrebujete suroviny, ktoré už máte 

doma a ktoré podliehajú skaze a zároveň tak zabránite 

ich hromadeniu.    

- - Balené výrobky – hotové mrazené jedlá, sladkosti ale-

bo južné ovocie – mávajú menej vitamínov a v rámci 

konzervovania bývajú aj chemicky ošetrené. Ak výrob-

cu poznáte, viete sa priamo u neho zaujímať o spôsob 

výroby a pravdepodobne ušetríte aj na obale.
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