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Sci-fi je fajn
Keď už mala naša jazy-
ková korektorka za se-
bou všetky texty tohto 
čísla, napísala mi: „Pro-
sím ťa, aspoň ten edito-
riál nech je pozitívny.“  
A to som chcela začať 

rozhovorom so synom, v ktorom mi tvrdil, 
že sa neožení, lebo nechce na tento svet 
priviesť žiadne deti. Načo? Do utrpenia 
zanikajúcej Zeme? Neverila som, že to 
myslí vážne, až kým som si neprečítala, 
že súčasní psychológovia musia do svojho 
odborného slovníka zahrnúť pojem „kli-
matická úzkosť“, pretože ňou trpí stále 
viac mladých ľudí.

My dospelí to nemáme také ťažké. Jednak 
tu už v budúcnosti nebudeme, jednak sme 
si vytvorili veľa obranných mechanizmov 
typu: nejako bolo, nejako bude... všeličo 
sme prežili, tak nejako prežijú aj naše deti...  
Ja mám tento: planéta má neuveriteľnú se-
baobnovovaciu schopnosť, celá je stvorená 
pod primárnym kódom zachovania života, 
takže dáko ten život vždy zvíťazí... Lenže 
čo ak by to išlo len v prípade, že sa zbaví 
toho smrteľného, všepožierajúceho vírusu 
menom človek?

Mám rada vedecko-fantastickú literatúru. Žiť 
tak za čias Verna, určite by som sa z jeho li-
terárnych vízií nevysmievala. Nevysmievam 
sa ani z tých, ktoré majú dnešní sci-fi auto-
ri, lebo som presvedčená, že k aktuálnym 
objavom vedy pridávajú svoje vízie ničím 
neohraničeného vidiaceho ducha podobne, 
ako to dokázal Verne. 

No pri všetkom negatívnom obsahujú tieto 
vízie aj šancu, že život dokážeme zachrániť. 
Je jedno, či odletíme na iné obývateľné 
svety, alebo – ak to nestihneme – vytvo-
ríme si ešte predtým na zemi bubliny  
s klímou na prežitie. Sci-fi vizionári v nich 
už pred desaťročiami videli umiestnené 
celé mestá a nielen na zemskom povrchu, 
ale aj v oceáne.

Keď už budeme nútení žiť takto, znamená 
to, že núdza nás (nás = ľudstvo) naučí vá-
žiť si to, k čomu sme sa predtým správali 
tak bezohľadne vražedne. Verím tomu, že 
zmúdrieme a že zmúdrieme ako celok. Aj 
keď niektoré sci-fi diela ponúkajú predstavy 
typu: nádherné mestá vybudované na obež-
nej dráhe Zeme – len pre bohatých...

Ada Jung
editorka
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Alan Hyža

Ukradli sme deťom budúcnosť?

„Prispôsobenie sa rýchlo sa meniacej klíme nás bude stáť veľa politických 
a mentálnych síl,“ hovorí klimatológ JOZEF PECHO. „Na scénu musia prísť 

aj historici, politológovia, sociológovia či psychológovia.“

Karol Sudor
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Médiám ste už poskytli množ-
stvo rozhovorov na tému klimatic-
kej zmeny. Baví vás ešte verejnosti 
vysvetľovať, v čom spočíva jej ne-
bezpečenstvo?

Áno. Stále z rôznych zdrojov po-
čúvam, že v osvete treba pokračovať, 

hoci aktuálne sa o tej téme píše veľa. 
Ľudia však o samotnom probléme 
vedia málo, prípadne sú z  neho 
zmätení, a tak aj sami kladú nové 
otázky. To je dobre, lebo nezodpove-
daných otázok je strašne veľa a téma 
prežitia v nových podmienkach či 

adaptácia na novú klímu bude do-
konca ešte horúcejšia ako doteraz. 
My ako vedci sme precízne vysvet-
lili, čo a prečo sa deje, teraz je rad 
na plánovačoch miest, urbanizmu, 
dopravy, priemyslu, poľnohospodár-
stva či lesníctva.

Budú technické riešenia posta-
čovať?

Nie. Na scénu musia prísť aj his-
torici, politológovia, sociológovia či 
psychológovia. Musia dávať veci do 
kontextu a vysvetľovať, že prispôsobe-
nie sa rýchlo sa meniacej klíme bude 
stáť aj veľké množstvo politických 
a mentálnych síl.

Narážate na zistenie, že politici 
sa bránia ráznym krokom a mnohí 
mladí ľudia trpia klimatickou úz-
kosťou?

Presne tak. Mladí majú pocit, že 
rodičia alebo generácie pred nimi im 
ukradli budúcnosť. Niektorí z nich 
dokonca akoby stratili motiváciu žiť 
a podieľať sa na budovaní budúcnos-
ti. Práve psychológovia a psychiatri 

by sa mali postarať o to, aby ľudia 
neprepadali až takejto skupinovej 
dezilúzii a skepse. Ak sa totiž stane 
témou, či vôbec priviesť do nášho 
sveta deti, máme zarobené na obrov-
ský problém.

Znamenalo by to vážnu rezigná-
ciu na život ako taký. Čo je to za fe-
nomén, keď 17-ročné dievčina Greta 
Thunberg zo Škandinávie postaví 
do pozoru svetové politické špičky 
a získa pozornosť všetkých sveto-
vých médií?

Jeden môj kolega, klimatológ, sa 
k tomu vyjadril nasledovne: ak sa už 
k takýmto témam musia ozývať deti, 
ktoré majú vedeckú výchovu ešte len 
pred sebou, ide o vážny znak krízy, 
možno až kolapsu v spoločnosti. Ja 
s tými slovami súhlasím. Nevidím do 
pozadia za Gretou, mám však problém 
stotožniť sa s marketingom okolo nej. 
Na druhej strane, ak to slúži dobré-
mu účelu a otvára to oči svetovým 
politikom, nech sa páči. A či je Greta 
niekým zneužívaná? Myslím si, že na 
začiatku to myslela dobre a išla do 
toho s čistým úmyslom, detským ja-
zykom upozornila na vážny problém. 
Niektoré jej posledné prejavy alebo 
výroky ma však trochu sklamali.

Konkrétne?
Krátko po skončení konferencie 

v Madride povedala, že by politikov 
postavila k múru... Predtým v New 
Yorku politikom vykričala, akým 
právom sa opovažujú ohrozovať 
našu budúcnosť. Bol to príliš emo-
tívny prejav, mal som pocit, že melie 
tak trochu z posledného. Naznačuje 
to, že už môže byť zneužívaná nie-
len marketingom okolo nej, ale aj 
médiami, a že to celkom nezvláda. 
Aj z posledných fotografií, ktoré sa 
objavili v Madride, som mal pocit, že 
je psychicky vyčerpaná. Obávam sa, 
či dokáže uniesť ten tlak. Ja ani zďa-
leka nie som celebrita a aj tak sa ako 
klimatológ cítim pod obrovským tla-
kom. Chodím na prednášky, neustá-
le vysvetľujem, o čom to je, a neraz 
cítim, že sa mi nič nevracia, že apa-
tia a nezáujem ostávajú rovnaké ako 
predtým. Je to frustrujúce. Ak Greta 
nebude dostávať pozitívnu spätnú 
väzbu práve od politikov, ktorí je-
diní môžu niečo zmeniť, môže ju tá 
márnosť zomlieť. Na druhej strane 
disponuje obdivuhodnou energiou a 
odvahou. Už dnes možno povedať, že 

urobila obrovský kus práce a najmä 
mladšia generácia si to už začína 
uvedomovať.

Mnohí si myslia, že klimatická 
zmena je len globálne otepľovanie. 
Je to mylné, ale môžeme ním začať. 
Ako je možné, že sa problém tak dlho 
ignoroval, keď teória je už dávno 
vedecky potvrdená?

Je potvrdená nielen vedecky a 
teoreticky, ale aj empiricky. Máme 
obrovské množstvo dát z atmosféry, 
oceánov a pevnín. Vidíme napríklad, 
že mnohé rastlinné aj živočíšne spo-
ločenstvá reagujú na rýchlosť zme-
ny teploty negatívne. Prečo to ľudia 
ignorujú? Lebo za posledných 250 
rokov sme sa naučili využívať lacný 
a dostupný zdroj energie, ktorým 
sú fosílne palivá, teda uhlie, ropa 
a zemný plyn. Prejsť na alternatívu 
je náročné, lebo na fosílnych pali-
vách je postavená celá infraštruk-
túra. Navyše, do fosílneho biznisu 
boli natlačené obrovské peniaze, 
pričom každý investor chce, aby sa 
mu zhodnotili. Ak niekto zakúpil 
ťažobné zariadenia na ropu a vybu-
doval všetko potrebné, návratnosť 
jeho peňazí sa odhaduje na 20 až 
30 rokov. Do nových nálezísk ropy 
a zemného plynu sa pritom inves-
tuje ešte aj dnes. Títo ľudia budú, 
logicky, proti tomu, aby im niekto 
investície znehodnotil. Presvedčiť 
ich, aby v krátkom čase prešli na čis-
tejšie a obnoviteľné zdroje energie, 
nie je jednoduché, lebo najskôr by 
opäť museli vraziť obrovské peniaze 
do výskumu a vývoja a  ich návrat-
nosť by aj tak bola neistá.

Politici sa tiež správajú alibis-
ticky.

Problém je v tom, že veľké biz-
nisy sú vždy nejako previazané na 
politické elity. Firmy majú svojich 
lobistov a tí robia, čo môžu. Túto 
previazanosť nie je možné zmeniť 
na počkanie, dokonca ani v priebe-
hu niekoľkých rokov. Je to práca na 
desaťročia. Všimnite si, že na každú 
klimatickú konferenciu neprichá-
dzajú len delegáti vlád, ale aj pozo-
rovatelia firiem, ktorí sú mimoriad-
ne zvedaví na to, aké podmienky sa 
vyrokujú na najbližšie obdobie. Ich 
snahou je udržanie statusu quo, teda 
aby prechod na obnoviteľné zdroje 
energie či na šetrnejšie a úspornej-
šie technológie bol čo najpomalší.
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Jozef Pecho (1981)
vyštudoval fyzickú geografiu a geoe-
kológiu na pF uk, pracoval a aktuálne 
opäť pracuje ako klimatológ v sHmÚ 
v bratislave, medzitým pôsobil 
v Ústave fyziky atmosféry akadémie 
vied Čr v prahe a v Českom hydro-
meteorologickom ústave. pravidelne 
publikuje v domácich a zahraničných 
odborných časopisoch.

Prečo však politikom chýba aj od-
vaha povedať pravdu vlastným obča-
nom? Kto z mocných o tom hovorí 
u nás? Napadá mi len prezidentka.

Občania chcú od svojich politikov 
počuť, že ekonomika bude rásť, že sa 
budú mať lepšie. Keď si predstavíte, 
že 85 percent všetkého energetické-
ho dopytu na planéte pochádza z fo-
sílnych palív, politik v exekutíve by 
musel byť samovrah, aby na nadná-
rodnej konferencii navrhol prechod 
na obnoviteľné zdroje do povedzme 
troch rokov. Ktorý politik môže ob-
čanom povedať, že by nemali toľko 
lietať, jazdiť autami, že ekonomika 
bude počas tej zmeny stagnovať, že sa 
budú musieť vzdať veľkej časti svojho 
komfortu? Kto čosi také vysloví, toho 
nezvolia. Od pragmatického politika 
sa, žiaľ, očakáva iné.

Obmedzovanie spotreby však ne-
znamená návrat do stredoveku.

Ani návrat do jaskýň. Je to len lep-
šie a efektívnejšie rozhodovanie o tom, 
čo vyrobíme, čo si kúpime, či to nao-
zaj potrebujeme, či si to dáme neskôr 
opraviť, alebo zase kúpime nové.

Na druhej strane je nemysliteľ-
né, že v mene záchrany klímy máme 
prestať lietať lietadlami. Ľudstvo sa 
už tohto pokroku nemá ako vzdať. 
Hľadajme radšej spôsoby, ako cez 
celý svet zbytočne neprepravovať 
potraviny a iné tovary...

Dobrá poznámka. Áno, je to utó-
pia a touto cestou to nepôjde. Treba 
sa zamerať na iné veci, v ktorých by 
mohol byť veľmi silný práve štát. Práve 
on musí ľuďom zabezpečiť alternatívu. 
Ak chceme, aby sa napríklad menej jaz-
dilo autami, musí fungovať silný model 
prímestskej a mestskej dopravy. Len-
že u nás kašleme aj na to. V Beneluxe 
aj Škandinávii je zabehnuté používať 
v mestách bicykle. Majú vynikajúcu sieť 
cyklotrás a ľudia im dávajú prednosť. 
Pred pár mesiacmi som bol v Kodani. 
V centre síce boli zaparkované autá, ale 
bolo ich málo, a ešte menej ich jazdilo. 
Bicykle tam skvele dopĺňa MHD a želez-
nica. Je to dôkaz, že ak ľuďom ponúk-
nete kvalitnú alternatívu, nebodaj ešte 
aj lacnejšiu, využijú ju. A zmysluplnú 
alternatívu možno ponúknuť takmer 
v každom segmente života ľudí.

Na zmenu klímy majú vplyv na-
príklad zmeny intenzity slnečného 
žiarenia, orbitálnych parametrov 

Zeme, rozloženia kontinentov a oce-
ánov, oceánskeho prúdenia, vulka-
nická činnosť aj dopady veľkých as-
teroidov alebo komét. Nie sú vplyvy 
človeka v porovnaní s prírodnými 
zanedbateľné?

Nie, lebo sa treba pozrieť aj 
na časovú dimenziu jednotlivých 
vplyvov. To, čo ste vymenovali, sa 
zväčša nedá pozorovať v krátkych 
časových úsekoch, lebo sa to pre-
javuje na škále tisícov, státisícov 
až miliónov rokov. Zároveň z rôz-
nych modelov vieme, že ak by sme 
odstránili vplyv človeka, teda by sme 
nezvyšovali celkovú koncentráciu 
oxidu uhličitého v atmosfére, vplyv 
prírodných faktorov by bol mierne 
ochladzujúci. Priemerná teplota by 
sa teda nezvyšovala, ale v horizonte 
desiatok až stoviek rokov by klesala. 
Z  výskumov tiež vieme, že po vý-
raznom oteplení, ktoré nastalo na 
konci poslednej doby ľadovej, teda 
pred asi desaťtisíc rokmi, dosiahla 
priemerná globálna teplota pred asi 
osemtisíc rokmi vrchol. Až do za-
čiatku priemyselnej revolúcie potom 
klesla približne o necelý jeden stu-
peň Celzia. Nie je to veľa, od polovice 
19. storočia dodnes však tá teplota 
zrazu stúpla o  jeden stupeň. To je 
veľmi krátky čas. Nachádzame sa 
teda v najteplejšom období za po-
sledných minimálne desaťtisíc rokov 
a okrem toho tu máme najrýchlejšiu 
zmenu klímy, akú dokážeme v histo-
rickej dobe vedecky zdokumentovať.

Koľko z toho ide na vrub činnosti 
človeka?

Klimatické modely a pozorovania 
hovoria, že od 50. rokov minulého sto-
ročia, teda za posledných 70 rokov, mi-
nimálne polovica celkového oteplenia 
ide na účet človeka. Ostatné faktory 
spôsobovali len minimálnu zmenu, 
aj to ochladzujúcu.

Ľudia nad 40 rokov často frflú, že 
v ich mladosti či detstve neboli také 
horúce letá ani silné dažde. Je to 
podložené dátami, alebo ide o spo-
mienkový optimizmus?

Z rozprávania rodičov viem, že ak 
bolo v lete až 32 stupňov, vnímalo sa 
to pomaly ako sviatok. Dnes za svia-
tok považujeme, ak sa na takú teplotu 
ochladí z 35 alebo 38 stupňov. Fak-
tom je, že podľa dát neboli vtedajšie 
letá také horúce a suché. Ak aj také 
nastalo, šlo o výnimku, kým dnes je 

to pravidlo. Dnes máme extrémne 
takmer každé druhé leto, a je jedno, 
či ide o teplo a sucho, alebo prívalové 
dažde a povodne. Charakter počasia 
v lete u nás pomaly nadobúda stre-
domorský charakter. Leto je dlhé, su-
ché, horúce. V roku 2018 sme mali leto, 
ktoré trvalo 140 dní. V Žihárci, čo je 
obec pri Šali, sme prvýkrát v histórii 
zaznamenali, že priemerná ročná tep-
lota tam dosiahla 13 stupňov Celzia. 
To je číslo, ktoré v 50. a 60. rokoch 
mávalo talianske Miláno.

Má klimatická zmena aj nejaké 
pozitíva?

Nepochybne, otázne však je, či 
by to tak vyšlo ekonomicky aj v dl-
hodobom horizonte. Tým, že sme 
však v miernom zemepisnom pásme, 
predlžovanie leta znamená aj predl-
žovanie vegetačného obdobia, a teda 
aj produkcie plodín. Profitovať z tejto 
výhody však bude možné len za pred-
pokladu, že na Slovensku v budúcnos-
ti nebudeme mať problém s vodou. 
Klimatická zmena totiž prináša aj su-
cho. V teplejších podmienkach potre-
bujete, aby viac pršalo. Nemám však 
na mysli extrémne prívalové dažde, 
keď za pár hodín či za dva dni spadne 
mesačný úhrn zrážok, ale normálny 
trvalý dážď. Dlhodobý trend znižova-
nia pôdnej vlhkosti registrujeme už 
od začiatku 60. rokov, po roku 2000 
sa to ešte zvýraznilo.

Ľudstvo sa vždy dokázalo adapto-
vať na nové podmienky, prečo teda 
nie pri klimatickej zmene? Lebo to 
znamená masovú migráciu z istých 
regiónov a lokálne vojny, čiže obete?

Samozrejme. Pozrite sa, koľko vojen 
v histórii sa týkalo práve zdrojov, naprí-
klad vody či potravín. Ak v niektorom 
regióne vplyvom klimatických zmien 
nebude voda, pohnú sa milióny ľudí. 
Otázne je, ako na to zareaguje medzi-
národné právo, a tiež to, či nám nejaké 
riešenie bude umožnené. Na Zemi už 
totiž žije takmer osem miliárd ľudí. 
Experti na migráciu pritom tvrdia, že 
už vlastne nie je kam migrovať, lebo 
všetky relevantné oblasti planéty sú 
osídlené. Čo urobíme, ak sa dá do po-
hybu veľká časť populačne silnej sub-
saharskej Afriky? Veď máme problém 
prijať pár utečencov pred vojnou. Čo 
ak budú utekať desiatky či stovky mi-
liónov ľudí pred hladom a smädom? 
Koniec koncov, dôsledky klimatickej 
zmeny sa ešte poriadne nerozbehli 

a už dnes migruje množstvo ľudí z Af-
riky či Latinskej Ameriky. Odchody zo 
Sýrie pred vojnou boli proti tomu len 
odvar. U nás sa o tom nehovorí len pre-
to, lebo neputujú do Európy, ale najmä 
do Ázie, konkrétne do Číny.

Klimatická zmena znamená aj 
posun klimatických pásiem bližšie 
k pólom a to má ekologické odozvy. 
O čo ide?

O to, že sa tým výrazne ovplyvňuje 
spôsob, akým migruje fauna aj flóra. 
K veľkým posunom dochádza naprí-
klad v severných častiach Kanady či 
Sibíri, kde tamojšie tundry, tradične 
obsadené trávnatým až kríkovým 
ekosystémom, postupne zarastajú 
stromami. Aj k nám na Slovensko sa 
začínajú šíriť teplomilnejšie druhy 
hmyzu, napríklad komáre, ktoré sem 
nepatria. Kedysi dávno mala stredná 
Európa problém s maláriou, teraz sa 
to riziko opäť zvyšuje, rovnako stúpa 
aj riziko šírenia hemoragických typov 
horúčky pre výskyt a šírenie komára 
tigrovaného. Príkladov je mnoho.

Aké dôsledky pre svet má to, že 
miznú ľadovce a skracuje sa výskyt 
snehovej pokrývky na zemskom po-
vrchu?

Od ľadovcov sú výrazne závislé rie-
ky, keďže sú nimi napájané. Aj väčšia 
časť prítoku vody do Dunaja pochádza 
z ľadovcov v Alpách. Je to síce veľká 
rieka, ale jej prietok je najmä v druhej 
časti jari a v priebehu leta vyrovnáva-
ný práve väčším odtokom z ľadovcov. 
Keby ľadovce zmizli, výška hladiny by 
bola závislá výhradne od dažďových 
a snehových zrážok, čo by znamena-
lo rozkývanejší režim pre jeho vyu-
žívanie napríklad lodnou dopravou. 
Švajčiari už dnes riešia, čo robiť s ich 
miznúcimi ľadovcami. Očakávajú, že 
až 80 percent z nich zmizne do konca 
tohto storočia. Bude to negatívny zá-
sah nielen do tamojšieho turizmu, ale 
tým, že to ohrozí ich zdroje vody, aj do 
prevádzky hydroelektrární. V Andách 
či Himalájach to tiež bude problém, 
lebo ľadovce sú z veľkej časti zdrojom 
podzemnej a pitnej vody pre tamoj-
ších obyvateľov.

Vravíte, že nám hrozí aj kolaps 
prírodných spoločenstiev?

Klimatická zmena spôsobuje aj 
nárast teploty vody v oceánoch. Stú-
pa aj množstvo oxidu uhličitého vo 
vode, je kyslejšia, klesá jej pH a zni-
žuje sa v nej obsah kyslíka. Všetko 
toto má za následok obrovský tlak 
na morské ekosystémy, napríklad na 
koraly. Sú veľmi háklivé. Len čo tep-
lota vody prekročí 28 či 29 stupňov 
Celzia, koral odumiera a v priebehu 
pár mesiacov sa tak z pestrofarebné-
ho pokladu stáva biely skelet. Návrat 
života na tie miesta by trval niekoľko 
storočí. Koraly sú pritom tropickými 
pralesmi morí, až 95 percent pod-
morského života, teda rôznych orga-
nizmov vrátane rýb, sa koncentruje 
práve v koralových útesoch. Od toho 
teda závisí aj živobytie tamojších ľudí. 
Ak zanikne turizmus či rybolov, majú 
vážny ekonomický problém. Kto sa 
bude pozerať na mŕtve koraly? A kde 
nie sú koraly, tam nie je ani potrava 
pre ryby. A kde nie sú ryby, tam nie 
je obživa ani pre rybárov.
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Tomáš Benedikovič

Zatiahnime ručnú brzdu

Zakázali si lietanie, nejedia mäso, snažia sa minimalizovať odpad.  
Trojica aktivistov, ktorí už takmer rok organizujú na Slovensku klimatické 

protesty, verí, že pre záchranu planéty sú kľúčoví politici.

Ela Rybárová
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„Pre niekoho môže byť radikálne 
to, čo žiadame, ak to nevníma ako 
problém,“ hovorí 23-ročná Terézia 
Gachallová. „V komentároch na soci-
álnych sieťach nám vyčítajú, že máme 
sedieť v škole a čo sme takí hluční. No 
podľa niektorých by sme zas mohli 
spraviť ešte viac.“ 

Teréziin domov bol vždy zároveň 
útulkom, jej mama bola zakladateľ-
kou Slobody zvierat, otec aj babka 
a dokonca aj pradedo boli vegetari-
ánmi. Terézia je aktívna v ochrane 
zvierat a študuje veterinárske lekár-
stvo v Brne. Má však pocit, že ako 
jednotlivec už viac pre záchranu 
planéty urobiť nedokáže. Sama sa 
ako radikálka necíti.

„Veľa ľudí klimatickú krízu vníma 
dlhodobo, ale až Greta Thunberg koneč-
ne dala jednoduchý návod na to, ako 
sa k problému postaviť z našej pozície,“ 
vysvetľuje, prečo sa rozhodli tlačiť na 
politikov prostredníctvom protestov.

GENERÁCIA BEZNÁDEJE

Jakub Hrbáň má ako 22-ročný už 
pracovné skúsenosti z kampaňového 
tímu Matúša Valla aj z organizácie 
Zvierací ombudsman. Klimatickú 
zmenu si uvedomoval od pätnástich 
rokov a hľadal možnosti, čo by mo-
hol robiť. Keď vzniklo hnutie Fridays 
for Future, rozhodol sa iniciovať prvé 
stretnutie organizátorov protestu  
v Bratislave.

„Nemusíte rozmýšľať o tom, aké 
veľké veci môžete urobiť,“ hovorí. „Ne-
musíte prísť s úplne čistým zdrojom 
energie, ktorý zachráni ľudstvo. Nao-
zaj stačí posadiť sa pred parlament a 
začať na tú tému aktívne upozorňovať.“

Verí, že sú prvou generáciou, kto-
rá začína cítiť beznádej. „Je zvláštny 

pocit vidieť moju sestru, ktorá je 
ôsmačka a začína rozmýšľať, čo by 
chcela v živote robiť. Občas mám 
pocit, že by som jej mal povedať, že 
to nebude jej realita. Naša generácia 
nebude môcť snívať o budúcnosti 
tak ako naši rodičia. Budeme čeliť 
existenčnejším problémom.“

Vzhľadom na vážnosť situácie 
na Slovensku podľa neho ešte stále 
nie sme dosť radikálni. „Naratív, že 
klimatická zmena nie je reálna, tu 
máme päťdesiat rokov a nič z toho, 
čo sa stalo, ten naratív nepotvrdi-
lo. Práve naopak. Je to problém, na 
ktorého následky zomierajú milióny 
ľudí na celom svete už dnes.“

Kedy by mal pocit zadosťučine-
nia? „Keby aj vďaka tomuto hnutiu z 
najbližších volieb vzišla vláda, ktorá 
boj proti klimatickej zmene a rie-
šenie klimatickej krízy deklaruje v 
programovom vyhlásení ako hlavnú 
prioritu.“

ŤAŽKÉ POCHOPIŤ?

Jakub Andacký je z trojice, kto-
rá organizovala na Slovensku prvý 
protest, najmladší. Nedávno dovŕšil 
osemnásť rokov, študuje na Gymná-
ziu Hubeného v Bratislave a často 
sa objavoval ako tvár klimatického 
štrajku v médiách. Verí, že občas 
treba byť radikálny, aby sme nie-
čo docielili. „Veľmi ma ovplyvnila 
výchova rodičov. Obaja sú vegeta-
riáni, obaja mi odmalička hovorili, 
že sa mám správať zodpovedne, že 
nemám vyhadzovať odpadky na zem, 
že mám vypínať svetlo v miestnosti, 
z ktorej odídem.“

Podľa Jakuba Hrbáňa sú klima-
tické protesty zatiaľ témou skôr pre 
mladú generáciu. Hoci jeho samého 
rodina podporuje, vie, že nie pre 

každého v ich hnutí je to tak. „Pre 
niektorých rodičov je to ťažké po-
chopiť. Niektorí to vyčítajú ako vi-
nenie a nedokážu si pripustiť, že je 
to problém, ktorý ovplyvní budúc-
nosť ich detí. Mali by podporiť každé 
dieťa, ktoré sa chce zapojiť a niečo  
s tým spraviť,“ myslí si Jakub.

Oceňuje, že jeho rodičia ho nie-
len podporujú, ale aj sami sú aktívni. 

„Na našich som hrdý, že hoci bývajú 
mimo mesta, snažia sa obmedziť 
pohyb autom. Chodia spoločne, zdie-
ľajú verejnú dopravu, ako sa dá, a to 
napriek tomu, že ešte majú posledné 
malé dieťa, ktoré potrebuje voziť na 
krúžky a iné aktivity.“

Aj Jakub Andacký hovorí, že jeho 
rodičia konajú podobne. „Mama sa 
snaží v robote zapájať do diskusie 
aj kolegov. Začala organizovať sade-
nie stromčekov aj upratovanie lesa. 
Neviem, či je to aj moja zásluha, ale 
vnímam ich ako uvedomelých a ak-
tívnych.“

Terézia vysvetľuje, že u nich to 
majú rozdelené. „Tatko sa viac zau-
jíma o recyklovanie, chce kupovať 
kompostér. Mama je viac aktivist-
ka, hovorí a chodí kade-tade. Uhlí-
kovú stopu znižujeme tým, že sme 
vegánsko-vegetariánska rodina. Ja 
sa snažím prejsť aj na bezobalový 
životný štýl.“

Jakub Hrbáň hovorí, že oveľa 
väčší problém než plasty sú emisie 
skleníkových plynov. „Mám cieľ zní-
žiť svoju uhlíkovú stopu na mini-
mum. Preto sa po štyroch rokoch 
vegetariánstva snažím prejsť na ve-
gánstvo a zakázal som si akékoľvek 
lietanie. Snažím sa chodiť autobu-
som, vlakom. No a v prvom rade sa 
potrebujeme konečne odstrihnúť od 
fosílnych palív.“



TLAČIŤ NA POLITIKOV

Napriek tomu, že sa všetci traja 
snažia o zmeny v životnom štýle  
v prospech zdravia planéty, uve-
domujú si, že nie sú dostupné pre 
každého. „Mnohí ľudia nemajú 
možnosť nakupovať v bezobalo-
vých obchodoch alebo sa stravovať 
vo vegánskych reštauráciách. Aj  
z toho dôvodu nechceme ukazovať 
na niekoho prstom, že to robí zle. No 
myslím, že inšpirujeme mnohých ľudí, 
aby zmenili svoj prístup,“ hovorí Ja-
kub Andacký.

Spomína napríklad jedného  
z účastníkov protestných zhromaž-
dení, ktorý sa predtým o klimatickú 
krízu nezaujímal. „Prišiel na štrajk 
v podstate len preto, že naň išli jeho 
kamaráti. Príhovory, ktoré si vypočul, 
naňho zapôsobili a prestal fajčiť. Ci-
garetový filter je totiž najpoužívanejší 
jednorazový plast na svete,“ hovorí 
Jakub.

Na prvom mieste sú však pre ak-
tivistov systémové zmeny: radikálna 

transformácia priemyslu i ekonomi-
ky, zavedenie opatrení, ktoré znížia 
emisie skleníkových plynov. „Je dô-
ležité tlačiť na politikov, aby prevzali 
zodpovednosť a riešili situáciu, ktorú 
dlhodobo zanedbávali,“ myslí si Jakub 
Hrbáň.

V zahraničí existujú podľa neho 
štatistiky, že veľká časť ľudí, ktorá trpí 
environmentálnou úzkosťou, ňou trpí 
preto, že majú pocit, že nerobia dosť 
ako jednotlivci a už nevedia, čo by 
mali robiť. „Sú vegáni, prestali lietať 
za rodinou, ktorá je na druhom konci 
planéty a chýba im, no pritom stále 
vidia politikov, ktorí sa tvária, že ne-
máme problém, a podporujú špinavý 
priemysel.“

SADIŤ STROMY NESTAČÍ

Ako organizátori klimatických 
protestov sa, prirodzene, stretli aj 
s hejtermi „Bolo tam zopár značne 
agresívnych ľudí, ktorí sa vyjadro-
vali hlavne proti konceptu toho, čo 
robíme, a voči Grete, a potom tam 
boli vyčítačky, že radšej by sme mali 

zbierať odpadky a sadiť stromy. Na 
Slovensku, keď niekto povie, že ide 
bojovať za budúcnosť planéty, ľudia 
si predstavia chránenie lesa alebo 
boj proti odstrelu vlkov,“ hovorí ďalej 
Jakub.

Ochrana prírody je však v čase 
klimatickej krízy podľa neho v tejto 
podobe málo efektívna. „Vypúšťa-
me do ovzdušia niečo, čo nevidíme, 
a tým sa mení klimatický kontext 
celej planéty, čo ohrozuje prírodu. 
Chránime prírodu veľmi neefektívne, 
lebo ju nechránime pred najväčším 
spôsobom znečistenia, aké produku-
jeme,“ myslí si. Pokiaľ nezačneme 
riešiť klimatickú krízu, každý prob-
lém podľa neho bude len rásť, či už 
sa týka priemyslu, pracovných miest, 
zdravotníctva a zdravia obyvateľov, 
ekonomiky či možnosti udržania ži-
votnej úrovne.

TLAČÍ NÁS ČAS

Napriek tomu, že práve v politi-
ke je najlepšia príležitosť realizovať 
systémové zmeny, ani jeden z tro-

1. Klimatická spravodlivosť.
2. Vyhlásenie stavu klimatickej 
núdze.
3. Dosiahnutie uhlíkovej neutrality 
do roku 2040.
4. Presadzovanie odvážnych a efek-
tívnych riešení klimatickej krízy na 
medzinárodnej úrovni.
5. Prechod na decentralizovanú 
bezuhlíkovú energetiku.
6. Spravodlivá transformácia priemyslu.
7. Podpora nízkouhlíkových a bezuh-
líkových riešení v doprave.
8. Požiadavka, aby SR neprispievala 
a finančne nepodporovala rozvoj  
a ťažbu fosílnych palív.
9. 10 % rozlohy Slovenska musí byť 
súčasťou prísne bezzásahových  
a chránených území.
10. Zmena poľnohospodárstva na 
ekologické formy produkcie.

Požiadavky boli vypracované spolu  
s ďalšími hnutiami a iniciatívami združe-
nými v tzv. Klimatickej koalícii. 

Požiadavky hnutia Fridays 
for Future Slovensko

jice aktivistov neuvažuje nad vstu-
pom do nej. Veria, že dokážu byť 
efektívnejší, keď na zmeny tlačia  
z pozície verejnosti. „Nemali by 
sme podceňovať prácu aktivistov. 
Aktivizmus funguje. S naším prí-
chodom sa začalo o tejto téme viac 
rozprávať a verím, že do budúcna sa 
začne aj niečo robiť,“ hovorí Jakub 
Andacký.

Najhoršie podľa neho je, že nás 
tlačí čas. „Máme čas len približne 
do roku 2030, aby sme podnikli zá-
sadné systémové zmeny, inak hro-
zí kolaps spoločnosti. To si možno 
mnohí, ktorí pokračujú v tom, čo 
robia, neuvedomujú.“ Pre Teréziu 
je psychickou vzpruhou to, že robí 
niečo pre to, aby sa veci zmenili. 

„Je to veľká psychoterapia, keď sa 
človek zapojí.“

Najtemnejšie obavy ohľadom bu-
dúcnosti má Jakub Hrbáň. „Najviac 
sa bojím, že aj keď sa klimatická 
kríza začne riešiť, tak sa začne rie-
šiť spôsobom, ktorý bude naďalej 
podnecovať len to najhoršie v nás. 

Že nebudeme schopní tolerovať 
ľudí, ktorí sem začnú prichádzať 
z krajín, ktoré nebudú obývateľné, 
že si nebudeme schopní priznať náš 
podiel viny na tomto probléme a že 
začnú zanikať ľudské práva. Že sa 
začneme segregovať a budú prežívať 
opäť len najbohatší na úkor tých 
najslabších.“

Na druhej strane verí aj v nádej 
na pozitívnu zmenu, hoci ju sám 
nazýva utópiou. „Ak teraz zatiah-
neme ručnú brzdu a povieme si, že 
musíme prežiť s planétou, začneme 
byť spoločnosťou, ktorá bude oveľa 
rovnejšia, budeme sa starať jeden o 
druhého. To je pre mňa jediné rie-
šenie. To, že si uvedomíme, že bez 
prírody neprežijeme a že sa k nej po-
kúsime vrátiť, v nás znovu podnieti 
rovnováhu, ktorú v sebe príroda má 
prirodzene.“

Terézia Gallachová (str. 9), Jakub Hrbáň 
(vľavo) a Jakub Andacký patria kuvedomelým 
mladým ľuďom, ktorí organizujú klimatické 
protesty a tlačia na politikov.
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Mäso zo skúmavky?
Na pulty obchodov postupne pribúdajú alternatívy, ktoré sa snažia  

čo najvernejšie napodobniť chuť a pôžitok z konzumácie mäsa.  
Už to nie je len fádne tofu či zvláštna ružová penová hmota. Budúcnosť mäsa je inde.

Kristína Hudeková

Beyond Meat, Tofurky, Robi. Zmesy zo sóje, hrachu, pše-
nice s koreninami pripomínajúce tradičné výrobky z mäsa. 
Vegánske špekačky či gyros. Obaly dekorujú zelené kravy 
či krajinky so slnkom. Jednou z najvýraznejších firiem 
vyvíjajúcich rastlinnú alternatívu k mäsu bola minulý rok 
americká spoločnosť Beyond Meat. 

Založil ju v roku 2009 Ethan Brown v presvedčení, že 
mäso sa dá napodobniť. „Je to v podstate päť zložiek: ami-
nokyseliny, tuky, minerály, vitamíny a voda. Nič z tohto nie 
je výlučne len u zvierat. Všetky tieto zložky sa nachádzajú 
aj v rastlinnej ríši,“ povedal pre Business Insider.

ELEKTRONICKÝ NOS

Beyond Meat je prezývaná aj Apple potravinárskeho 
priemyslu, pretože do vývoja svojho produktu investuje veľa 
moderných technológií. Vo vývojovom stredisku elektro-
nický nos ovoniava, či sa aróma nového produktu podobá 
na arómu mäsa a v čom je rozdielna, elektronické ústa zas 
testujú pocit prežúvania rastlinnej placky v porovnaní s tou 
z ozajstného mäsa. 

„Rozdiely sú niekedy príliš malé na to, aby mohli byť 
dostatočne popísané človekom, aj keď sa mu na tom niečo 
nezdá,“ popisuje proces v exkluzívnej reportáži z návštevy 
fabriky Business Insider. Súčasťou „mäsovitosti“ sú navyše 
podľa testov Beyond Meat často aj nepríjemné komponenty 
ako smrad zhnitých vajec či špinavej plienky. Vedci v la-
boratóriu tak opatrne mixujú jednotlivé zložky, aby boli 
vyvážené a v harmónii.

Beyond Meat je jednou z alternatív, ktorú stále častejšie 
ponúkajú ako špecialitu aj slovenské reštaurácie a bistrá. 
Hoci má vyššiu cenu ako nejaká vlastnoručne vyrobená 
zeleninová placka, rozhodla som sa ho ochutnať. Vegeta-
riánkou som od detstva a mäso mi nikdy nechutilo. Bola 
som teda dobrým lakmusovým papierikom na overenie 
pravosti tejto mäsovej alternatívy. A nechutila mi. Práve 
preto, že mi chuťou aj textúrou príliš pripomínala mäso. 

Akási šťavnatosť pripomínajúca krv ma donútila s lás-
kou si zaspomínať na iné vegetariánske alternatívy, ktoré 
síce mäsožravcov nepresvedčia, ale mne aspoň nepripomí-
najú mäso, ktoré nemám rada. Priatelia všežravci si však 
Beyond Meat pochvaľovali. Nedalo sa síce pomýliť, že nejde 
o mäso, ale podobnosť bola vraj veľmi blízka. Aj zakladateľ 
spoločnosti Brown hovorí, že sa im v podobnosti s mäsom 
podarilo dosiahnuť zhruba 70 percent.

CHUŤ, VÔŇA, ŠŤAVNATOSŤ

Čo vlastne robí mäso pre ľudí takým lákavým? Odpove-
dať na túto otázku je pre mnohých ťažké. V dokumentárnom 
filme Budúcnosť mäsa zo série Explained sa na to opýtali 
detí. „Je také šťavnaté a chutné, lebo je proste šťavnaté,“ 
vysvetľuje dievčatko. „Nedá sa porovnať s ničím iným, lebo 
sa na nič iné nepodobá,“ hovorí zas chlapec, ktorý sa však 
neskôr prizná, že vegetariánsku alternatívu k mäsu nikdy 
nevyskúšal. 

To, čo pre nás robí mäso mäsom, sa pokúsili identifiko-
vať v start upe Impossible Foods, ktorý podporuje aj jeden 
z najbohatších mužov sveta Bill Gates. Ľuďom v laboratóriu 
do masky na dýchanie púšťali rôzne vône, z ktorých sa 
mäsová vôňa skladá, a sledovali ich reakcie. Ukázalo sa, že 
to, čo mäsový burger odlišuje od napríklad šošovicového, je 
hém, teda železná zložka, ktorá sa viaže na myoglobín. Ten 
spôsobuje mäsovú chuť, vôňu a šťavnatosť. 

V Impossible Foods sa podarilo takýto roztok vyrobiť 
s rastlinným myoglobínom zo sójových korienkov a ich 
rastlinný burger tak veľmi nápadne pripomína aj stredne 
prepečené mäso s akousi krv pripomínajúcou šťavou. Ak vás 
ani toto chuťovo nepresvedčí a budete si chcieť vychutnať 
mäso, ale bez toho, aby sa preto museli chovať zvieratá, 
budúcnosť pre vás bude mať ešte inú ponuku...

VYPESTOVANÉ MÄSO

Prvým krokom v dávnejšej minulosti, ktorý dal pred-
poklad na vypestovanie mäsa v skúmavke, bolo vynájdenie 
postupu, ako udržať nažive ľudské orgány mimo nášho tela 
počas operácie. Na to prišiel lekár Alexis Carell, nositeľ 
Nobelovej ceny za medicínu. Odvtedy ľudia rozmýšľali, 
ako by dokázali tkanivo aj skutočne vyrobiť, až prišli na 
technológiu kmeňových buniek, ktoré majú schopnosť sa 
premeniť na akékoľvek špecializované bunky a nahrádzať 
tak tkanivo v tele.

Pestovanie mäsa sa zdá byť jednoduché. Zvieraťu sa 
odoberú bunky napríklad z krvi, alebo aj slepačieho pierka, 
z tejto vzorky sa vyberú kmeňové bunky a tie sa naložia do 
roztoku, ktorý sa podobá na prostredie vo zvieracom tele 

– obsahuje kyslík, cukor, minerály a soľ. Bunky sa v ňom 
začnú množiť, rovnako ako sa množia v tele. Vedci ich 
potom usmernia, aby sa zlučovali do vlákien, a postupne 
vzniká tkanivo. Tento postup vychádza z medicíny, v ktorej 
sa používa na liečenie ochorení. 

Prvý skúmavkový burger vyrobil profesor medicíny 
Holanďan Mark Post z univerzity v Maastrichte. Verejnosti 
túto placku zo 60 miliárd buniek predstavil v roku 2013 
a jej výroba stála vtedy 250-tisíc eur. Dnes jeho spoločnosť 
Mosa Meat zefektívnila výrobu natoľko, že sa blíži k cene 10 
dolárov. Tu už teda nehovoríme o bezmäsovej alternatíve 
k mäsu, ale o skutočnom mäse, ktoré však nie je zo zvierat, 
ak nepočítame odobrané tkanivo.

Keď ľudia testujú na ochutnávkach, ktorý burger je 
zo skúmavky a ktorý z mäsa, majú problém to rozoznať. 
Avšak problém pri mäse z laboratória je s textúrou, ktorá 
zatiaľ nie je rovnaká ako v štandardnom mäse. Vyrobiť 
v skúmavke pevnú svalovinu je ďalším malým zázrakom, 
ktorý sa vedcom ešte úplne nepodaril a zatiaľ tak zo skú-
maviek vedia urobiť len burgre a nugetky, ktoré sa aj bežne 
vyrábajú z mletého mäsa. 

Steaky sa budú vyrábať pravdepodobne pomocou 3D 
tlače, ktorá medzi bunkami vytvorí kanáliky na prísun 
živín podobný krvnému obehu, čo umožní urobiť masu 
hustejšou. Prípadne už vývojári experimentujú s odstre-
ďovaním vlákien v zariadení ako na výrobu cukrovej vaty.

MILIARDY ZVIERAT ROČNE

Dnes už na umelom mäse pracuje viacero spoločností, 
z ktorých časť sídli alebo je financovaná zdrojmi zo Silicon 
Valley. Z výroby mäsa sa tak stala nová startupová scéna. 
Kým v minulosti jedli naši predkovia žijúci v skromných 
pomeroch predovšetkým rôzne obilninové a zemiakové 
kaše a mäso si dopriali na tie najväčšie sviatky, dnes sa stalo 
mäso jednou z hlavných zložiek potravy Európanov. Šunky, 
párky, steaky, rezne, filety. V obchodoch na táckach čakajú 
desiatky rôznych druhov mäsa za relatívne nízku cenu.

Nízku cenu a neustálu dostupnosť živočíšnej potravy 
zabezpečujú moderné veľkochovy. Dnešné prasatá či sliepky 
sa v absolútnej väčšine prípadov nepotulujú po hospodár-
skom dvore a neryjú v zemi. Celý ich život sa odohráva 
v plne kontrolovanom interiéri veľkých chovných hál, kde 
je každý pohyb zvieraťa do detailu premyslený a kontrolo-
vaný, aby nedošlo k plytvaniu ich energiou a mäso rástlo 
čo najrýchlejšie a najkvalitnejšie. 

Kým v roku 1957 malo 56-dňové kura necelé kilo, v roku 
2005 váži rovnako staré kura 4 kilogramy. „To kura musí ísť 
na porážku v piatich týždňoch, pretože jeho nohy už nie sú 
schopné uniesť masu jeho tela. Zdá sa, že sme dosiahli bio-
logický strop toho, čo dokážeme urobiť s celými zvieratami,“ 
hovorí v dokumente o budúcnosti mäsa zo série Explained 
Isha Datar zo spoločnosti New Harvest.

Vynález vitamínov, syntetických hnojív a automatizácia 
viedli v druhej polovici 20. storočia k takmer úplnému pre-
chodu na industriálny veľkochov zvierat. Medzi rokmi 1820 
a 1975 sa vďaka nemu zosemnásobila poľnohospodárska 
produkcia a zároveň klesal počet ľudí zamestnaných v poľ-
nohospodárstve. Na celom svete chováme podľa Organizá-
cie pre výživu a poľnohospodárstvo OSN 1 miliardu prasiat,  
1 miliardu oviec, 1,5 miliardy kráv a 23 miliárd sliepok. Kaž-
dý rok putuje na porážku 75 miliárd hospodárskych zvierat. 
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15V Austrálii zúria letné požiare a mnohí ich bez akejkoľ-
vek pochybnosti spájajú s módnou nálepkou „klimatická 
zmena“. Ak sa aj niekto ozve, že požiare patria k austrál-
skej histórii, že k vražedným požiarom dochádzalo dávno 
predtým, okamžite sa na neho pozerajú ako na šíriteľa fake 
news, popierača holokaustu a očkovania. 

Austrálski odborníci pripúšťajú, že klimatické zmeny 
požiare zhoršujú. Ale ak v tom má výrazne prsty ľudská 
činnosť, tak to nie je vytváranie skleníkového efektu, ale 
najmä to, že ľudia chcú žiť stále hlbšie v prírode, čo je síce 
väčšinu roka príjemné, ale v čase požiarov fatálne. A tiež to, 
že zelená loby presadila zákaz vykonávať riadené vypaľo-
vanie tzv. povrchového paliva – čo sú v buši nahromadené 
konáre, podrast a stromy zničené predchádzajúcimi požiar-
mi. To všetko znásobuje intenzitu aj rýchlosť šírenia nových 
požiarov. Ale nechať si dobrovoľne pod oknami zakladať 
preventívne požiare je nepríjemné. Žiadna austrálska vlá-
da sa zatiaľ neodvážila zákaz zrušiť. Ľahšie je označiť za 
vinníka globálnu klímu. 

Klimatická zmena sa stala univerzálnym vinníkom všet-
kého. Naposledy som sa dočítala, že kvôli nej tučnejú kone! 
Upozornili na to britskí veterinári. Podľa nich teraz tráva rastie 
oveľa rýchlejšie a tak jej kone zožerú viac. Už menej bombas-
ticky dodávajú, že z koní sa stali maznáčikovia, na ktorých 
majitelia nemajú čas, a tak sú len ustajnené a prekrmované. 

Stačí si dať do Googlu spojenie climate change a k tomu 
pripojiť akékoľvek slovo, vyrojí sa na nás množstvo alarmu-

júcich článkov, čo všetko klimatická zmena spôsobuje. Psy 
majú viac bĺch v kožuchu, ľudia viac depresií a stresových 
porúch, rastie sexuálne násilie, klesá plodnosť, zhoršuje 
sa akné, vzniká Islamský štát, je viac obličkových kameňov, 
prostitúcie, alkoholizmu mladistvých, bezdomovectva... Po-
lárne medvede vraj hluchnú, lebo topiace sa ľadovce lákajú 
do oblasti viac turistov na motorových člnoch a tie ničia 
ich sluch. A vôbec, o vymierajúce polárne medvede sme 
si robili starosti až do chvíle, pokiaľ sa neprevalilo, že ich 
populácia dramaticky rastie! Ale zase len v dôsledku klímy! 

V hitparáde obvinení vedie vyhynutie lochnesskej 
príšery. Vyslovil ho v roku 2008 Robert Rines, ktorý 
svoje celoživotné bádanie vzdal rok pred smrťou vetou: 

„Tento živočíšny druh pravdepodobne zanikol v dôsledku 
globálneho otepľovania.“ Možno to ešte celkom nebola 
táto klíma-kríza, len úplne normálne otepľovanie po 
poslednej malej dobe ľadovej v 19. storočí, ale to dnes 
nie je moderné pripomínať. 

Lenže normálne otepľovanie je súčasťou toho, čo dnes 
označujeme za klimatickú zmenu. Veď aj skleníkový efekt 
je prirodzený jav, bez ktorého by nebol život na Zemi. Do 
akej miery to všetko svojou činnosťou ovplyvňuje človek, 
treba poctivo skúmať. Či už ide o tučné kone, alebo arma-
gedon, všetko sú to komplexné problémy, kde vstupuje do 
hry mnoho premenných. Tak si trošku schlaďme hlavy 
a skúmajme skôr, ako na všetko nalepíme (tú istú) nálepku. 

 Autorka je redaktorka .týždňa. 

Univerzálny vinník

Klimatická zmena je zázračná formulka, ktorá dnes sedí  
úplne na všetko. Spôsobuje požiare, blchy v psom kožuchu  

aj vyhynutie Lochnesskej príšery.

Elena Akácsová

Intenzívne chovy zvierat sú teda relatívne nové, no už 
dnes majú mnohých odporcov a zdá sa, že pomaly dosiahli 
svoje limity. Napriek tomu, že sa v intenzívnych chovoch 
zvieratá chovajú na minimálnej rozlohe, dochádza nám 
na chov ďalšieho množstva zvierat miesto. Problémom je 
totiž pestovanie ich krmiva. Zvieratá sú v podstate pomerne 
neefektívnym nástrojom premeny rastlinných bielkovín 
na živočíšne. 

Zo 100 gramov bielkovín, ktorými nakŕmime kravu, 
máme len 4 gramy živočíšnych bielkovín v podobe mäsa. 
Pri vajciach či mlieku je tento pomer okolo 25 percent, 
čo však stále znamená, že väčšina krmiva, ktoré pre 
zvieratá dopestujeme, sa stratí v procese. Chov zvierat 
a pestovanie ich potravy zaberá až dve tretiny celosve-
tovej poľnohospodárskej pôdy, zodpovedá za najväčšiu 
časť globálnych emisií skleníkových plynov, spotrebu 
hektolitrov vody a vytvára hŕby exkrementov, ktoré môžu 
znečistiť pitnú vodu.

PRESTAŤ JESŤ MÄSO

Okrem environmentálneho a etického hľadiska sa 
umelým mäsom snažia vyriešiť aj hygienu. Surové mäso 
je v podstate biologický hazard, v chladničke a najmä 
v profesionálnych kuchyniach ho musíme skladovať v od-
delených nádobách, všetko po ňom poriadne vyumývať, 
pretože v sebe môže niesť aj fekálne a iné nebezpečné 
baktérie. 

To je aj jeden z dôvodov, prečo sa najčastejšie mäso 
konzumuje po poriadnej tepelnej úprave, ktorá tieto poten-
ciálne baktérie zničí. Pri laboratórnom mäse zo skúmavky 
takéto riziko nehrozí. Z laboratórneho mäsa takisto žiadna 
časť nevyjde navnivoč a nemíňajú sa tak zdroje na produk-
ciu kostí či vnútorností, ktoré sú ťažko spracovateľné pre 
ľudskú konzumáciu.

Spotreba mäsa na svete neklesá a podľa odhadov 
má do roku 2050 vzrásť z dnešných 335 miliónov až 
na 450 miliónov ton. Ani vypestovaného mäsa však 
nebudeme môcť spotrebúvať rovnaké obrovské množ-
stvo ako dnes. Nová štúdia z Oxford Martin School 
hovorí o tom, že ak by rýchlo došlo k veľkému nárastu 
spotreby tohto umelého mäsa, na ktorého produkciu je 
potrebné značné množstvo energie, mohla byť zmenu 
klímy ešte zhoršiť. 

Podľa výskumného tímu totiž momentálne nie je vo 
výhľade dostatočné množstvo obnoviteľných zdrojov ener-
gie, ktoré by vedeli jeho výrobu pokryť, a teda by stúpla 
produkcia oxidu uhličitého z fosílnych palív. Oxid uhličitý 
je pritom v porovnaní s metánom uvoľňovaným pri trávení 
kráv menej silný skleníkový plyn, ale v atmosfére sa aku-
muluje a vydrží tam stovky rokov, zatiaľ, čo metán sa v nej 
udrží len zhruba 12 rokov.

Aj sám vynálezca skúmavkového mäsa Mark Post preto 
povedal, že najlepšou cestou je mäso nejesť vôbec a vegeta-
riáni nech ostanú vegetariánmi.

Autorka je redaktorka portálu Čierna labuť.
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Ako sa dajú uvariť napríklad ve-
gánske „bryndzové“ halušky?

Človek, ktorý nie je vegán, by si  
s tým asi trochu lámal hlavu, ale teraz 
máme tak široko dostupné potraviny, 
s ktorými sa dá pripraviť aj náhrada 
bryndze či slaniny, že to nie je prob-
lém. Ja bryndzu robím z tofu, ktoré sa 
dá skvelo dochucovať, mixovať aj ope-
kať. Veľmi dobre funguje, keď sa roz-
mixuje s cibuľou a lahôdkovým drož-
dím, ktoré tomu dodá syrovú chuť a 
pridá sa veľa soli a citrónu. Slanina sa 
dá nahradiť mnohými spôsobmi, na-
príklad pomocou údeného tofu alebo 
údeného tempehu, ktorý je dokonca 
ešte lepší, keďže je to fermentovaná 
potravina.

Keď dávaš tieto vegánske halušky 
ochutnať ľuďom, podobá sa im to na 
tie originálne?

Áno, a je to dokonca dobrá náhra-
da aj pre všežravcov, ktorí nemajú radi 
klasickú bryndzu. Tá má predsa len 
špecifickú chuť. Vegánske bryndzové 
halušky im chutia. Už je z nich dokonca 
taký evergreen, že je na ne veľa receptov 
a vždy, keď sa objavia, napríklad na ve-
gánskych hodoch, tak je to obrovský hit. 
Okrem toho je tento recept užitočný aj 
pre ľudí, ktorí zo zdravotných dôvodov 
nemôžu mlieko.

Ľudia v minulosti žili veľmi 
skromne a mäso pre nich bolo skôr 
sviatočným pokrmom, než základom 
kuchyne. Bolo vegánstvo niekedy  
v minulosti súčasťou našej tradičnej 
kuchyne?

Určite bolo. Čím viac ide človek 
do histórie ešte pred dni, keď sa pra-
videlne začalo konzumovať mäso,  
o to viac nájde rôznych kaší – z fazu-
le či z bôbu. Do kuchárky som veľa 
týchto receptov nedávala, ale u nás 
doma sme napríklad často robili fa-
zuľovú kašu s ryžou, ktorá sa jedá-
vala s opraženou cibuľkou, párkami 

alebo zaváranými uhorkami. Tento 
recept teda do kuchárky prirodzene 
patril.

Prečo si sa rozhodla v knihe zame-
rať na našu slovenskú kuchyňu, keď 
mnoho ľudí inklinujúcich ku vegán-
stvu nie je zrejme úplne najväčšími 
fanúšikmi segedínu či halušiek?

Myslím si, že je to naše dedičstvo, 
a aj keď sme vegáni, tak by sme mali 
mať možnosť si vychutnať tie jedlá. 
Keď som vyrastala, nebola som ani 
ja najväčším fanúšikom tradičnej ku-
chyne. Časom si však podľa mňa ku 
nej človek nájde cestu, pretože nám 
rôzne jedlá začnú napríklad evokovať 
detstvo a pôsobí to na naše emócie. Aj 
preto som sa rozhodla venovať sloven-
skej kuchyni. Ľudia už naozaj nepotre-
bujú ďalší recept na hummus, ale také 
halušky sa hodia v každej slovenskej 
vegánskej aj nevegánskej rodine.

Nevadilo niekomu, že pretváraš 
tradičné slovenské jedlá na vegánsky 
spôsob?

Tým, že sme kuchárku urobili di-
zajnovo veľmi peknú a nie je to žiadna 
ezoterická batikovaná knižka, tak toho 
nebolo veľa. Každý rok na Vianoce však 
zverejňujem recepty na to, čím naprí-
klad nahradiť rybu ku šalátu a podobne, 
ktoré, keď sa dostanú do mainstreamu, 
prinesú väčšinou aj zlé reakcie. Ja si  
z toho však ťažkú hlavu nerobím. Vždy 
tu asi budú názory ľudí, ktorí nemajú 
takú otvorenú myseľ a odvahu vyskúšať 
niečo nové.

Niektorí hovoria, že nie je dobré, 
keď vegáni vytvárajú náhrady tradič-
ných mäsitých pokrmov. V niektorých 
krajinách bojujú o ochrannú značku, 
ktorá zakazuje vegánskym alternatí-
vam používať označenie mäso či syr. 

Myslím, že už minulý rok sa ukázalo, 
že napríklad označovanie rastlinného 
mlieka slovom nápoj miesto mlieko je 

úplne zbytočné. Spotrebitelia vedeli, že 
je to vegánske aj predtým. Argument, 
že týmito označeniami chránime spot-
rebiteľov, nie je úplne pravdivý, lebo 
ľudia, ktorí si kupujú sójové mlieko za 
1,50 eura, vedia, že to nie je klasické 
mlieko. Nevidím pádny dôvod, prečo 
takto slovíčkovať, keď je tam vždy uve-
dené vysvetlenie, že ide o rastlinný syr, 
mlieko či mäso. Myslím, že konzumenti 
sú dostatočne vzdelaní, aby to pochopili, 
a skôr za tým vidím inú lobby.

Ktoré jedlo sa ti najťažšie upravo-
valo do vegánskej podoby?

Každý recept vyžadoval veľa poku-
sov. Mne nešlo len o to nejako to uva-
riť, ale aby mi to čo najhodnovernejšie 
pripomínalo chuť, ktorú si pamätám  
z detstva. Asi najkomplikovanejší re-
cept na splnenie tohto kritéria boli 
zapekané francúzske zemiaky, ktorý 
kontroloval ešte aj môj priateľ, pretože 
to bolo jeho obľúbené jedlo. Za dva dni 
som upiekla minimálne päť plechov, 
kým to bolo podľa predstáv. Padlo naň 
veľa, veľa zemiakov (smiech).

Sú vegánske verzie našich jedál 
drahšie, alebo naopak lacnejšie ako 
originál?

To záleží od konkrétneho jedla. Nie-
ktoré potraviny sú trochu drahšie, ale 
stále mi to vychádza ako veľmi lacné 
jedlo. Deväťdesiatpäť percent potravín 
v mojich receptoch sú bežné potraviny, 
ktoré má človek ľahko dostupné a sto-
ja málo, ako napríklad tofu. Potom sú 
tam však aj špeciálnejšie potraviny, ako 
napríklad lahôdkové droždie alebo čistý 
lepok na prípravu náhrady mäsa, ktoré 
môžu byť trochu drahšie, ale vydržia na 
veľa varení, takže keď si to človek prepo-
číta na jednu porciu, vyjde ho to istotne 
menej, ako keby zháňal kvalitné mäso.

Knihu si vydala na vlastnú päsť 
a peniaze si zbierala cez crowdfun-
dingový portál Startlab. Tvoja kam-
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Vegánske čary
Surová dcérka je blog, ktorý píše NIKOLETA KOVÁČOVÁ. Venuje sa na 
ňom vegánstvu z každého uhla a nájdete tam aj recepty. V kuchárskej 
knihe SLOVEGÁN zasa tradičné slovenské jedlá vo vegánskej úprave.

Kristína Hudeková



paň na Startlabe bola nakoniec jedna  
z najúspešnejších vôbec, no väčšina  
z podporovateľov zrejme nie sú vegá-
ni. Čím to podľa teba je? Stáva sa ve-
gánstvo na Slovensku populárnejším?

Každým rokom to rastie, aj keď 
Slovensko je v tomto oproti Nemecku 
či západnej Európe ešte v plienkach. 
Rastie však počet reducetariánov (ktorí 
znižujú spotrebu mäsa, pozn. red.) či fle-
xitariánov. Naším cieľom bolo taktiež 
zaujať ľudí, ktorí nie sú vegáni. Chceli 
sme, aby bola kniha pre nich zaujíma-
vá, a schválne sme tam dali recept na 
volské oko či vajíčko na tvrdo. To bola 
taká pasca – ľudí zaujímalo, ako sa dá 
tak verne napodobniť volské oko bez 
živočíšnych zložiek.

Prečo si sa stala vegánkou ty?
Mojím prvým impulzom pre vegán-

stvo bolo, keď som ako modelka prišla 
na tri mesiace do Indie a zistila som, že 
sa tam nedokážem stravovať tak, ako 
som bola zvyknutá, lebo naša európska 
strava tam bola ťažko dostupná a veľmi 
drahá. Začala som teda hľadať praktické 
riešenie tejto situácie a môj kamarát 
mi odporučil vegánstvo, on sám s ním 
experimentoval kvôli športovým výko-
nom. Vtedy som si uvedomila, že sa dá 
stravovať aj bez mäsa, a keď som šla do 
tej témy hlbšie, uvedomila som si, že 
naozaj nepotrebujeme jesť mäso. Zostala 
som teda aj po odchode z Indie vegánkou 
z etických dôvodov. Nie je to totiž tak, 
ako nám hovoria rodičia, že mäsko pa-
pať musíme, že je to prirodzené a dobré 
a zvieratká, bohužiaľ, musia zomierať.

Mnohí tvrdia, že vegáni nemajú 
šancu žiť zdravý, plnohodnotný život. 
Ako sa zmenil tvoj zdravotný stav po 
prechode na vegánstvo? V čom ti to 
prospelo a aké boli, naopak, nástrahy?

Nástrahy sú určite hlavne vitamín 
B12, ktorý musí každý vegán dopĺňať, 
a ja to odporúčam často aj nevegánom, 
lebo vitamíny B12 už dnes nie sú priro-
dzene vo vode ani v zelenine a iných 
výrobkoch kvôli prílišnej hygiene. Je 
teda veľmi dobré ho dopĺňať. Inak sa mi 
zdravotný stav zlepšil takmer okamžite 
po prechode na vegánstvo. Človek totiž 
získa iné živiny, prijme oveľa viac vlák-
niny, vďaka ktorej sa mi veľmi zlepšilo 
trávenie, zlepšil sa mi stav vlasov, po-
kožky aj nechtov, vyrovnal sa mi tlak a 
hlavne som sa zbavila anémie, ktorou 
som pred prechodom na vegánstvo 
trpela a nemohla som kvôli tomu ani 
darovať krv. Myslím, že to vplýva aj na 

mentálnu stránku, získala som akúsi 
jasnosť v myslení a viac optimizmu, čo 
človeka dokáže veľmi povzbudiť.

To, že vegáni môžu žiť zdravo, ak 
majú vyváženú stravu, potvrdili via-
ceré renomované lekárske inštitúcie. 
Čo však deti? Je vhodné, aby vyrastali 
ako vegáni, či je lepšie na vegánstvo 
prejsť až po ukončení vývinu orga-
nizmu?

Podľa zdravotníckych organizácií je 
vegánstvo vhodné aj pre deti, tehotné a 
dojčiace ženy a aj pre starých ľudí. Sa-
mozrejme, ak je dobre vedené. Viaceré 
moje vegánske kamarátky za poslednú 
dobu porodili zdravé deti. Je to o tom, 
že si to človek naštuduje a dáva dieťaťu 
všetko, čo potrebuje. Treba priznať, že 
je to zložitejšie, ale zároveň je aj veľa 
detí všežravcov, ktoré nie sú dobre stra-
vované, a v tom by som pre civilizáciu 
videla oveľa väčšie riziko. Vegánske 
matky si na stravu dávajú väčšinou 
väčší pozor. Poznám aj človeka, ktorý 
mäso nikdy v živote nejedol, a žije, je  
v poriadku (smiech).

Je niečo, čo ti zo živočíšnej stravy 
chýba? Mnohí hovoria, že sa nevedia 
vzdať napríklad syra.

Ja som našťastie syr nikdy nemala 
nejak zvlášť rada, takže pre mňa je to 
ten najmenší problém. Celkovo teraz 
po rokoch nie je nič také, čo by mi ex-
tra chýbalo. Vždy som sa snažila jesť 
vyvážene, aby na mňa neprišli nejaké 
zvlášť silné chute, a ak to na mňa príde, 
tie recepty som stelesnila do Slovegán 
kuchárky. Všetky recepty z detstva si 
teda viem pripraviť aj vegánsky a nič 
mi nechýba. Nie som ten typ, ktorému 
by sa snívalo o klobáskach.

O vegánstve bloguješ a vloguješ a 
vyvraciaš aj mýty o ňom. Ktoré boli 
pre teba najzarážajúcejšie?

Teraz musím porozmýšľať, lebo 
po tých rokoch ma už máločo prekva-
pí (smiech). Stále veľmi silno pretrváva 
otázka, odkiaľ beriem bielkoviny. Do-
konca aj vegetariáni sa pýtajú na biel-
koviny! Kým je to otázka, je to v poriad-
ku, horšie je, keď niekto za mnou príde  
s tým, že vegánska strava mi jednodu-
cho nedá, čo potrebujem, vypadajú mi 
vlasy, za desať rokov mi degradujú svaly 
a umriem. Je pritom už dávno dokázané, 
že rastlinné bielkoviny sú plnohodnotné 
a dá sa na nich absolútne v pohode žiť, 
keď má človek dostatočne rozmanitú 
stravu. Ďalšie bizarnosti ešte sú, že ve-

Nikoleta Kováčová
známa aj ako surová dcérka je blo-
gerka, ktorá sa venuje predovšetkým 
problematike vegánstva. Na svojom 
blogu od roku 2013 zverejňuje recepty, 
vo videách pripravuje návody ako na 
život s vegánskou stravou a občas 
pozrie aj na iné oblasti. Vydala prvú 
knihu vegánskych receptov tradičnej 
slovenskej kuchyne slovegán. Venuje 
sa marketingu, v minulosti pôsobila 
ako modelka.
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gánky nemôžu mať deti, že vegáni majú 
nižšie IQ, sú bledí, slabí a bez života. Ja 
som bola chudokrvná, keď som jedla 
mäso, a teraz už naozaj nie som!

Možno sú tieto mýty dané tým, 
že nie všetci sa vedia na bezmäsitej 
strave vhodne stravovať, fungujú na 
prílohách ako ryža a zemiaky a potom 
majú zdravotné problémy.

Preto je veľmi dôležité vždy povedať, 
že človek musí mať vyváženú stravu. 
Nie je to len o tom, že vynechám mäso 
a budem jesť len zemiaky a ryžu, ale 
musím zaradiť do jedálnička aj náhra-
du v podobe strukovín či tofu. Veľmi 
málo ľudí si to na začiatku uvedomuje, 
a preto si môže stravou aj uškodiť, lebo 
to nerobí tak ako treba.

Dávaš si pozor aj na lokalitu, od-
kiaľ tvoje potraviny pochádzajú? Mno-
hé vegánske recepty obsahujú exotic-
ké potraviny, čo tiež nie je z hľadiska 
uhlíkovej stopy práve výhra.

Teraz v Prahe sa snažím nakupovať 
lokálne. Pri mnohých potravinách to 
nie je úplne možné, lebo naše poľno-
hospodárstvo by bolo potrebné zlepšiť, 
aby sme mali lokálnych potravín viac. 
Ideálne je, keď som doma v Piešťanoch, 
kde si u rodičov toho vieme veľmi veľa 
dopestovať. Človek sa však nákupom 
úplne nevyhne, ale už dnes sa dajú nájsť 
aj lokálne a bezobalové potraviny.

Dá sa v našich klimatických pod-
mienkach uživiť lokálne ako vegán?

Dokážeme sa k tomu určite do 
istej miery priblížiť. Už aj dnes sa 
vo februári dajú kúpiť rajčiny vypes-
tované na Slovensku a je tu predsa 
kapusta a iné sezónne potraviny. Keď 
človek obmedzí tie naozaj exotické veci 
ako banány či avokádo, vie nájsť našu 
koreňovú zeleninu či rôzne sušené veci, 
a s tým sa dá v zime naozaj čarovať.

Autorka je redaktorka portálu Čierna labuť.



Klaus Lempelmann

KLIMATICKÁ ÚZKOSŤ
Problém, ktorý sa zjavuje najmä u mladých ľudí, sa stáva novou 

oblasťou psychológie. Environmentálna úzkosť sa šíri spolu  
s prívalovými dažďami či neuhasiteľnými požiarmi.

Petra Nagyová

„Klimatická zmena je mimoriadnou 
výzvou našej doby a existenciálnou 
hrozbou pre naše prežitie. Ak nenáj-
deme spôsob, ako zmeniť vývoj a 
smer, ktorým sa svet uberá, ľudstvu 
v budúcnosti hrozí civilizačný kolaps,“ 
povedal nám na jednu z našich otázok 
anglický psychológ a psychoterapeut 
Joseph Dodds pôsobiaci v Prahe. Kli-
matická zmena sa podľa neho netý-
ka len akejsi hmlistej budúcnosti, je 
to súčasnosť. Veď ľudia zažívajú jej 
bezprostredné dopady už teraz, a ná-
sledne trpia najrôznejšími traumami 
a psychickými problémami.

Klimatické zmeny prinútili na-
príklad mnohých ľudí opustiť svoje 
domovy a žiť inde. Takéto radikál-
ne dopady na bežný život človeka 
sú veľmi stresujúce. Štúdie hovo-
ria, že environmentálna úzkosť sa 
bude v dôsledku destabilizácie klímy 
týkať stále väčšieho množstva ľudí. 
Niektoré upozorňujú tiež na to, že až 
45 percent detí trpí pretrvávajúcou 
depresiou po tom, čo prežili extrém-
ne počasie a prírodné katastrofy.

Mladí ľudia dnes viac používajú 
sociálne médiá a dennodenne sú bom-
bardovaní zlými správami, pričom 
ich typickou reakciou a odpoveďou 
na klimatické problémy je hnev a 
bezmocnosť. Psychológovia sa zho-
dujú, že majú právo vedieť, aká vážna 
je situácia, no zároveň ich musíme 
chrániť pred deštruktívnym účinkom 
prichádzajúcich informácií. Treba  
s nimi o týchto témach hovoriť otvo-
rene, no vždy je zároveň dôležité pozi-
tívne posolstvo. Veď mnohí z nich už 
neveria v zmysel, resp. pokračovanie 
života a nechcú doň ani priviesť deti.

PROBLÉM ODSTRIHNEME

Každý dnes vie o Grete Thun-
berg, ktorá je milovaná i nenávidená 
zároveň. Podľa Josepha Doddsa je 
miera nenávisti, ktorú voči nej pre-

javili najmä dospelí, učebnicovým 
príkladom psychoanalýzy. „Deti sú 
oveľa citlivejšie na tému klimatickej 
zmeny a cítia, že zahadzujeme ich 
budúcnosť. Dospelí si zasa len ťaž-
ko vedia predstaviť, že by bol svet 
iný, ako dnes. Pre deti ide o reálne 
predstaviteľnú hrozbu, kým dospelí 
používajú na riešenie ekologickej 
úzkosti rôzne obranné aj zastieracie 
systémy,“ dodáva psychológ.

Obrany môžu byť rôzne. Naprí-
klad racionalizácia. „Väčšina ľudí 
po nej siahne najľahšie,“ hovorí 
psychologička Veronika Kolejáková. 

„Vďaka nej nemáme žiadne inten-
zívne emócie spojené s problémom. 
Odstrihneme ich a necháme si len 
jeho rozumovú alebo intelektuálnu 
rovinu. Hovoríme o ňom, a pritom 
argumentujeme, že sa nás netýka.“ 
Ďalším obranným systémom môže 
byť popieranie, vďaka ktorému za-
ujmeme postoj, že problém reálne 
neexistuje. „Môže sa prejaviť aj ako 
fatalizmus. Povieme si, že všetko sa 
uvidí až potom, čas ukáže, teraz to 
nie je aktuálne, hoci je.“

Zdanlivá apatia môže byť zasa 
len dobre zamaskovaná paralýza 
z hrozieb, o ktorých počúvame. „Ide 
o kontrafobické správanie. Môžeme 
si ho predstaviť ako správanie vy-
strašeného zajaca v  temnom lese, 
ktorý si navonok veselo hopká 
a vypiskuje pesničku.“ Pre niekto-
rých môže byť realita ekologickej 
katastrofy úplne zahmlená vďaka 
silnej obrane hneď na základnej 
úrovni. To znamená, že sme ata-
kovaní stresujúcimi informáciami, 
ale problém máme akoby v „slepej 
škvrne“. Zľakneme sa, ale vzápätí už 
necítime žiadnu naliehavosť.

„U našich pacientov vidíme reak-
cie ako depresie, traumy, narcizmus, 
popieranie a ďalšie,“ vysvetľuje Jo-
seph Dodds, no upozorňuje ešte aj 

na iný rozmer problému. „Musíme 
poskytovať psychologickú podporu 
aj aktivistom a  vedcom, ktorí na  
reálne nebezpečenstvo týkajúce sa kli-
matických zmien upozorňujú. Čoraz 
častejšie totiž čelia nenávisti v podo-
be hrozieb smrti, mimoriadne nená-
vistných e-mailov a ďalším prejavom.  
A to len preto, že nás nútia čeliť  
realite, ktorej sa my snažíme vyhnúť.“ 

Mnohí z nich sa preto vyhýbajú 
prítomnosti na verejnosti, nevedia, 
ako zvládnuť intenzívne emócie na-
mierené proti nim, a pritom musia 
neustále žiť s  faktami, ktorým sa 
my snažíme vyhnúť. Cítia aj za nás.

PROBLÉM ONÁLEPKUJEME

Niektoré štúdie prirovnávajú 
pocity dnešnej generácie k situácii, 
v ktorej vyrastala generácia v čase 
studenej vojny. Svet bol rozdelený 
na dobrý východ a  zlý západ. Aj 
dnes sa podľa Veroniky Kolejákovej 
vytvárajú na jednej strane komu-
nity, ktoré hrozbe rozumejú, a na 
druhej tie, ktoré problém vnímajú 
iba ako falošnú ideológiu. 

„Počas studenej vojny generácie 
vtedajších detí a adolescentov tiež 
prežívali úzkosť z varovaní, ktoré 
im boli vštepované. Ja sama si to 
pamätám. Sústavne sme sa pripra-
vovali na možnosť, že atómová ka-
tastrofa spustená stlačením jediné-
ho gombíka môže zničiť svet. Ľudia 
mali vtedy podobný pocit – vina za 
hrozbu je v rukách nedosiahnuteľ-
ných mocných predstaviteľov kra-
jín, ktoré rozhodujú niekde z diaľky 
za nich o  ich bezpečí a hazardujú 
s ním.“

Klasická situácia, v ktorej jedna 
strana vykresľuje druhú démonicky 
a sama seba vydáva za spravodli-
vého mierotvorcu. „Aj dnes sa na 
oboch stranách barikád ľahko uchý-

lime k označeniam ako ekofašisti, 
objímači stromov verzus ignoranti 
a ľahostajní sebci. Treba sa na to 
pozerať ako na obranný mechaniz-
mus, ktorý v skutočnosti ničomu 
nepomôže. Cez podobné nálepky sa 
vzájomne nedá komunikovať, len 
si tým ventilujeme hnev, strach či 
úzkosť,“ dodáva psychologička.

PROBLÉM VYLIEČIME?

Popieranie klimatickej zmeny má 
rôzne dôvody. Okrem ekonomických 
a spoločenských záujmov ide aj o in-
dividuálnu a sociálnu obranu proti 
úzkosti. „V mnohom je spoločnosť 
ako pacient v terapii. Začína mať ne-
jaký pohľad dovnútra problému, ale 
zdá sa, že nie je schopná sa zmeniť,“ 
konštatuje Dodds. „Hovoriť pyroma-
niakovi, aby prestal zakladať ohne, 
alebo anorektickému pacientovi, že 
musí začať jesť, skutočne nepomáha. 
Musíme najskôr porozumieť, pre-
čo sa určitým spôsobom správame 
a čomu veríme, a akí úzkostní by 
sme bez svojich presvedčení boli.“

Vo všeobecnosti sa duševné zdra-
vie a choroby vzťahujú na kvalitu 
vzťahov so sebou samými, s rodinou, 
priateľmi, spoločnosťou. „Musíme 
však pridať kvalitu nášho vzťahu 
k planéte, teda k Zemi,“ upozorňu-
je psychológ. „To bolo jedno z kľú-
čových empirických zistení za po-
sledné tri desaťročia vo výskume 
ekopsychológie. Náš vzťah k prírode 
nie je len niečo, o čom by sme mali 
začať uvažovať kvôli zmene klímy, 
ale chápať ho ako nevyhnutný pre 
naše duševné zdravie.“

Je len otázkou času, kedy sa ter-
míny ako environmentálna úzkosť, 
ekoúzkosť či environmentálny smú-
tok stanú súčasťou našich slovníkov. 
Ako sa však dá tým, ktorí nimi už 
trpia, pomôcť? „Snažíme sa spo-
lu nájsť bod, v ktorom vedia ostať 
pevní a otvorení, aj keď realita je 
pre nich desivá,“ hovorí Veronika 
Kolejáková. „Stratu kontroly nad 
súčasnosťou a budúcnosťou nahrá-
dzame bezpečím, ktoré prináša tera-
pia.“ Postupne potom pocit, že toho 
robia napriek všetkej snahe málo 
a nestihnú už urobiť viac, postup-
ne nahrádza vedomie, že navzdory 
všetkému musia byť statoční, aj keď 
nezachránia všetkých a všetko.“
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Ctibor Bachratý/Biela vrana

Mrzí ma, čo si štát dovoľuje
Je aktívna a má rada, keď je vo veciach poriadok. Nemá rada, keď ľudia 

kradnú alebo ubližujú slabším. Mária Sisáková mala vždy dobrý nos  
na podvody, vďaka nej sa stopol aj nelegálny výrub v obci Zbudza.

Petra Nagyová

Celý život pracovala ako účtovníč-
ka. Na dôchodku sa rozhodla, že si 
bude privyrábať, a tak sa päť rokov 
starala o ľudí v Rakúsku. „Tam som 
si zarobila aj na rekonštrukciu domu,“ 
hovorí Mária Sisáková (72). 

Aktívna dôchodkyňa dnes pra-
cuje okolo domu a pomáha obyvate-
ľom obce, ako sa len dá. Niektorým 
so spracovaním daňových priznaní, 
iným s vyhľadávaním pozemkov na 
katastrálnej mape a s ich vybavova-

ním. A to všetko zadarmo. „Pomáham 
ľuďom v obci. Čo môžem, pomôžem. 
Nič ma to nestojí,“ hovorí, ako by to 
bola tá najprirodzenejšia vec na svete.

POZEMKY BOLI A UŽ NIE SÚ

Ak by Mária Sisáková mohla niečo 
na Slovensku zmeniť, bolo by to opä-
tovné nastolenie spravodlivosti v kra-
jine. „Najviac mi prekáža tá obrovská 
korupcia a klientelizmus. Sú všade 
okolo nás a mnohí, ktorí kradnú, sú 

navzájom prepojení. Ľudia majú aj tri-
dsať rokov po Nežnej revolúcii strach 
prehovoriť. No kým tu nebude spra-
vodlivé súdnictvo, vždy sa budú báť. 
Málokomu tu ide o šikovnosť a odbor-
né schopnosti. Maniere z čias komu-
nizmu u nás pretrvávajú, a tak ľudia 
radšej mlčia. Boja sa nahlas povedať 
svoj názor, lebo nechcú prísť o svoju 
prácu a pokoj,“ konštatuje.

O obci, v ktorej žije, donedávna po-
čul len málokto. Dedinka na Zemplíne 

má okolo 150 obývaných domov a 500 
obyvateľov. Zbudza je známa aj tým, že 
v jej chotári zistili ložiská kamennej soli 
a v 30. rokoch v nej postavili gréckokato-
lícky chrám, do ktorého Mária Sisáková 
pravidelne chodí. Viera v Boha jej dáva 
odvahu a silu bojovať za správne veci 

- len pred pár mesiacmi dostala cenu 
Biela vrana za odhalenie nelegálneho 
biznisu s pozemkami v obci. 

Na začiatku bol len nepokosený 
pozemok v blízkosti jej domu, o kto-
rý sa nikto nestaral. Prišla na to, že 
jeho majiteľ je už dávno mŕtvy a no-
vým vlastníkom sa „akosi“ stal ne-
známy človek... Aj cez tento prípad 
sa prišlo na podobné nekalé praktiky 
s pozemkami v ďalších mestách Slo-
venska. „Volajú mi ľudia aj z iných 
krajov – zo Sniny, z Banskej Bystrice 
a z ďalších miest, ktorí mali pozem-
ky, ale prišli o ne. Zaujímajú sa, ako 
môžu preukázať ich stratu. Dnes sa 
stalo obchodovanie s pozemkami vý-
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hodným biznisom. Len jeden meter 
štvorcový pozemku stojí aj 40 eur,“ 
vypočítava dôchodkyňa. 

OCHRÁNILA LES

Les a  pôda znamenajú pre pani 
Máriu veľa. Do Zbudze sa prisťahovala 
z prostredia Polonín, kde je samá prí-
roda. „Rada sa chodím prechádzať do 
lesa za naším domom. Pred pár rokmi 
som spozorovala, že do neho chodia aj 
neznámi ľudia,“ opisuje Mária Sisáková. 
Postupne zistila, že títo „návštevníci“ 
stromy nelegálne vyrubujú. „To ma na-
hnevalo. Les sú naše pľúca a niekto si len 
tak prišiel a začal nám ho devastovať a 
rozkrádať,“ hovorí dôchodkyňa, ktorá sa 
napokon rozhodla problém v obci riešiť.

Jednu zimu si obliekla bundu, 
nasadila kapucňu a  obišla všetky 
schránky domov v  Zbudzi, aby do 
nich vložila letáky s upozornením, že 
v ich lese niekto nelegálne vyrubuje 
drevo. „Porozprávala som sa so všet-
kými obyvateľmi, ktorí majú v lese 
pozemky a presvedčila som ich, aby 
sme takémuto kradnutiu dali stopku. 
A tak sme pred dvomi rokmi založili 
lesné spoločenstvo.“ Hoci bola jeho 
iniciátorkou, ona sama sa členstva vo 
výbore spoločenstva vzdala. „Nechcela 
som, aby ma nepodozrievali, že som  
v spoločenstve preto, lebo som ho za-
kladala pre zisk,“ zdôvodňuje.

Mária Sisáková do lesa prinies-
la nový poriadok. „Už nemusia mať 
hriech, lebo teraz si musí každý kúpiť 
lístok a za drevo, ktoré je určené na 
výrub, zaplatiť.“ Na stránke obce sú 
uvedené Zásady predaja dreva, kto-
ré okrem iného upravujú aj vydanie 
súhlasu na ťažbu. „Ak chce niekto vy-
rúbať strom, musí byť jasne označený, 
že je určený na ťažbu. Lesné spoločen-
stvo rozhoduje o tom, čo môže ísť na 
výrub a ktoré stromy musia zostať.“

Ak záujem o drevo prevyšuje ťaž-
bové možnosti, lesné spoločenstvo 
vytvorí poradovník. „Prednosť pri pre-
daji dreva majú zakladajúci členovia 
spoločenstva, ktorí majú v lese svoje 
pozemky. Ďalej nasledujú ostatní ob-
čania Zbudze a následne iní záujem-
covia. Do úvahy sa tiež berie, koľko 
dreva daný záujemca v posledných 
rokoch odkúpil.“ V prípade zistenia 
krádeže alebo druhotného predaja 
(kupujúci predá drevo alebo jeho časť) 

je záujemca z predaja vylúčený. Jeden 
záujemca pritom môže kúpiť maxi-
málne 10 priestorových metrov ročne. 

„Lesy sú nevyhnutnou súčasťou 
nášho života na zemi a sme to my, 
na kom závisí ich záchrana. Lesy bez 
človeka prežijú, ale človek bez stro-
mov nie. Boh nám dal túto zem, aby 
sme ju spravovali múdro,“ konštatuje 
Mária Sisáková.

NA VÝCHODE NIČ NIE JE

Na východe sa podľa nej ľuďom 
žije ťažko. „Nič sa tu nestavia, nie sú 
tu žiadne podniky ani závody. Ľudia 
sa sťahujú za prácou. Mnohí mladí 
odišli do zahraničia a ostávajú tu starí. 
Môj syn často hovorí, že ľutuje, že sa 
vrátil na Slovensko. Pre študovaných 
ľudí v regiónoch často nie je kvalifi-
kovaná a dobre platená práca,“ kon-
štatuje Mária Sisáková.

O východ sa podľa nej z politikov 
nezaujíma nikto. „Nie je tu žiadna 
diaľnica, investícia. Veď si len spo-
meňme na vyjadrenie nášho bývalého 
premiéra, keď povedal, že na výcho-
de nie je nič,“ dodáva. V posledných 
voľbách do samospráv miest a obcí 
kandidovala za starostku. „Niektorí 
ľudia v obci ma presviedčali, aby som 
to skúsila. Na slovenských dedinách 
sa však agituje a  dohaduje všetko 
v krčme. Ja o také niečo nestojím,“ 
vysvetľuje. Napokon zvolená nebola.

Sama vidí, že sú v obci i okolí mla-
dí ľudia, ktorí by chceli stavať, ale 
nemajú sa ako dostať k pozemkom. 

„Mrzí ma, že štát niečo takéto vôbec 
dovoľuje a ľudia si tak trúfajú okrádať 
jeden druhého. Veď jedno z Božích 
prikázaní hovorí: Nepokradneš. Tým, 
že ukradneme z verejného, predsa 
ochudobňujeme samých seba,“ zdô-
razňuje dôchodkyňa.

Trápi ju, ako často sa ľudia obraca-
jú na Boha a vieru v neho, hoci človeka 
bez domova si na ulici nevšímajú. „Ak 
človek vidí žobráka a otočí hlavu na 
druhú stranu, nie je kresťan.“ Podľa 
Márie Sisákovej by mal každý začať 
predovšetkým sám od seba. „Mali 
by sme byť k sebe lepší a láskavejší.  
Neubližovať a pomáhať, kde sa dá. Naj-
mä mladým ľuďom dnes želám, aby 
nemali pocit bezmocnosti, aby sa ne-
báli a neostávali pohodlní a ľahostajní.“



Popri praní plienok a varení príkrmov pochodujú ulicami a vyzývajú politikov 
na ochranu klímy. „Nedokážeme už len tak čakať, kým niekto začne konečne 

myslieť na naše deti a ich budúcnosť,“ hovoria Znepokojené matky.

Tvrdé a priame aj s deťmi na rukách
Zuzana Límová

S Dorotou Osvaldovou a Luciou 
Szabovou, spoluzakladateľkami ini-
ciatívy Znepokojené matky, sa stretá-
vame v centre Bratislavy. Obe sú na ro-
dičovskej dovolenke a ako inak, prídu 
verejnou dopravou a s deťmi. Drobcov 
brávajú aj na pochody a na protesty, 
minulý rok ich zorganizovali niekoľko.

K založeniu iniciatívy ich inšpiro-
valo zahraničné hnutie Mothers rise 
up!, ktoré dnes tvorí približne dvesto 
rodičovských skupín v tridsiatich kra-
jinách sveta. Sú to bežní ľudia a spája 
ich strach – o budúcnosť vlastných 
detí a vnúčat v čase nezvratnej klima-
tickej zmeny. Prekáža im, že politici a 

političky nechcú počuť varovania, že 
naša zem sa nebezpečne prehrieva. 
Preto spoločne vytvárajú tlak na vlády 
svojich krajín, aby prijali potrebné 
opatrenia.

S partiou matiek s kočíkmi je ľahšie 
sa stotožniť než s poslancami v oble-

Mišenka Plantážnik
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rovi. Najdôležitejšou z nich je, aby sa 
ochrana klímy stala konečne prioritou.

Na májovom proteste sa pätnásť 
zakladateliek iniciatívy stretlo osobne 
po prvýkrát. Dovtedy komunikovali 
najmä na čete, kde ich prepojili ich 
spoločné kamarátky. Sú medzi nimi 
environmentálne aktivistky, učiteľky, 
ilustrátorka aj stavbárka. Dodnes spo-
lupracujú viac na diaľku ako naživo.

„Niektoré veci nám popri deťoch 
trvajú dlhšie ako iným ľuďom, ale ak 
je to potrebné, vieme sa zmobilizovať 
a spraviť ich rýchlo,“ vysvetľuje Lucia 
Szabová. O zvládaní stresu vie svoje, 
ako hovorkyňa Greenpeace sa podie-
ľala na niekoľkých úspešných kam-
paniach. Priznáva, že práca pre Zne-
pokojené matky sa značne odlišuje. 
Všetko robia dobrovoľnícky a najmä 
po večeroch, keď potomkovia zaspia.

Aj dohodnúť sa na osobnom 
stretnutí je komplikovanejšie, zvy-
čajne príde dvakrát viac detí ako 
dospelých. „Zvonku to vyzerá ako 
poriadny chaos. Máme len dve ho-
diny, aby sme prebrali ďalšie plány, 
ale zároveň sa chceme porozprávať aj  
o iných veciach. Popri tom sledujeme 
deti,“ hovorí Lucia.

„Napríklad riešime, aké stratégie 
zvolíme, aby politici hovorili o klima-
tickej zmene. A zrazu sa ozve – prosím 
ťa, nedávaj si to do nosa,“ dopĺňa so 
smiechom Dorota Osvaldová, ktorá sa 
predtým venovala environmentálne-
mu vzdelávaniu a ochrane ľudských 
práv, napríklad aj v rámci misie OSN 
v Kambodži.

OBAVY O BUDÚCNOSŤ

Zhodujú sa v tom, že strach o ži-
voty ďalších generácií im dáva silu 
bojovať za budúcnosť. „Pre mňa do-
stala klimatická zmena radikálne 
iný obraz s rodičovstvom,“ spomína 
Dorota. Ako mnohí iní, aj ona verila, 
že sa globálnemu otepľovaniu doká-
že prispôsobiť, ak bude mať príjem a 
stabilné zázemie. Environmentálnu 
úzkosť pocítila až po narodení syna.

„Neviem, do akého sveta bude vyras-
tať,“ hovorí matka jeden a polročného 
Olivera. „Narodila som sa v období Než-
nej revolúcie. Moji rodičia vždy chceli, 
aby som sa mala lepšie ako oni, aby som 

koch. „Prekvapivo, nestretli sme sa 
s mnohými negatívnymi reakciami. 
Skôr sa stretávame s podceňovaním zo 
strany politikov,“ hovorí Lucia Szabová, 
ktorá má s fungovaním ochranárskych 
organizácií dlhoročné skúsenosti.

„Volajú nás milé mamičky, akoby 
sme boli plyšové zvieratká. Potom 
bývajú prekvapení, že vieme byť tvr-
dé a priame aj s malým dieťaťom na 
rukách a s úsmevom na perách. Nero-
bíme to z nudy, vieme si predstaviť aj 
krajšie strávený čas. Sme nahnevané 
a už nemienime len tak sedieť. Ide  
o naše deti!“ pripomína.

Odporúčania vedeckej komunity 
sú pritom jednoznačné. Keďže sa zem 
otepľuje (aj) ľudským pričinením, sme 

to my, kto to môže zmierniť. Systé-
mové opatrenia na ochranu klímy by 
mali smerovať k tomu, aby priemerná 
teplota planéty nestúpla o viac ako 
jeden a pol stupňa Celzia. Inak nám 
hrozia extrémne výkyvy počasia, su-
chá a povodne, vymieranie druhov, 
ale aj nepokoje spojené s migráciou či 
bojom o zdroje pitnej vody a potravy.

MATKY V ULICIACH

Upozorniť na závažnosť situácie 
chce aj slovenská iniciatíva. Prvú spo-
ločnú akciu zorganizovali symbolic-
ky na Deň matiek. Za ochranu klímu  
s nimi v Bratislave pochodovalo ďal-
ších štyristo ľudí. Znepokojené matky 
predstavili verejnosti svoje požiadavky, 
ktoré poslali aj slovenskému premié-



mala viac než oni. Ja však nechcem, aby 
sa moje dieťa malo lepšie ako ja. Chcela 
by som, aby malo zdravé a bezpečné 
prostredie pre život,“ vysvetľuje.

Desí ju predstava, že by raz mala 
synovi nad obrázkovými knižkami vy-
svetľovať, že jeho obľúbené zvieratká 
ako ľadový medveď či koala už vymre-
li – naším pričinením. Rovnako ako 
ďalším rodičom, ktorí sa do iniciatívy 
zapojili, jej pomáha nebyť pasívna.

„Nedokážem sedieť doma alebo 
tráviť čas na ihrisku, keď vidím, čo 
sa deje,“ pridáva sa Lucia Szabová. 
Frustruje ju, že kompetentní stále ne-
chápu závažnosť situácie. „Ich úlohou 
nie je robiť rozhodnutia len na budú-
ce štyri roky, aby v ďalších voľbách 
získali dostatočné percentá. Mali by 
prijímať potrebné opatrenia, aj keď 
možno nepopulárne. To je zodpoved-
nosť, ktorú očakávam od štátnikov. 
Ak to nedokážu pochopiť sami, asi im 
to musíme povedať my,“ rozohní sa.

PIKNIK NA PROTEST

Znepokojené matky od slovenskej 
vlády žiadajú, aby vyhlásila klimatický 
stav núdze (Európsky parlament ho 
vyhlásil v novembri minulého roku) a 
začala robiť systémové opatrenia na 
ochranu klímy. To znamená, aby presta-
la financovať najväčších znečisťovateľov, 
ako sú napríklad uhoľné bane, a naopak, 
podporila udržateľné zdroje energie či 
ekologické poľnohospodárstvo. Ďalšou 
požiadavkou je aj zastavenie odlesňova-
nia a ochrana vodných zdrojov.

Spočiatku predseda vlády na po-
žiadavky ochranárskych iniciatív ne-
reagoval. Neboli by to však matky, ak 
by si nevedeli poradiť s niekým, kto 
sa robí, že nepočuje. Ako ďalší pro-
test zorganizovali klimatický piknik 
priamo pred Úradom vlády SR. Peter 
Pellegrini naň reagoval videom, kde 
Znepokojeným matkám odkázal, že aj 
on si želá „zelenšie Slovensko“.

Sadenie stromčekov však nesta-
čí. „Ochrana životného prostredia 
a ochrana klímy sú dve rôzne veci, 
hoci sú prepojené,“ upozorňuje Do-
rota Osvaldová a dodáva, že mnohí 
politici nerozlišujú základné pojmy. 

„Ochrana životného prostredia sú 
politiky, ktoré chránia naše lesy a 
ovzdušie. Umožňujú, aby bola pôda 

zaťažujú životné prostredie, drahé a 
zložité. V súčasnosti to však tak ne-
funguje.“

Ako príklad uvádza štátne dotá-
cie na elektromobily. Stoja niekoľko 
desiatok tisíc eur. Ak si ich človek 
môže dovoliť, dotáciu už nepotrebuje. 
Omnoho prínosnejšie by bolo pod-
poriť tých, ktorí si chcú na strechu 
namontovať solárne panely. Navyše, 
systémové zmeny bývajú efektívnejšie 
ako úsilie jednotlivcov. Presadiť ich je 
úlohou politikov a političiek.

„Aj keď sa snažím obmedzovať 
svoju uhlíkovú stopu, napríklad tým, 
že jazdím verejnou dopravou alebo 
dávam synovi látkové plienky, ne-
urobím nič s tým, že vlak jazdí na 
fosílne palivá a našu práčku pohá-
ňa elektrina vyrobená z uhlia. To 
svojimi individuálnym rozhodnutia-
mi určite neovplyvním,“ vysvetľuje 
Dorota. „Mali by sme sa sústrediť 
na to, čo má v boji s klimatickou 
zmenou najväčší vplyv. Obdivujem 
Gretu Thunberg, ktorá nielen lobuje 

za štrukturálne zmeny, ale sama ide 
príkladom.“

SVET JE PREPOJENÝ

Rovnako ako politici, aj bežní ľudia 
sa opatrení na ochranu klímy obávajú. 
Jednoducho, nechcú prísť o svoj život-
ný štandard. S klimatickou zmenou sa 
však zhorší život každému, bez ohľa-
du na ochotu uskromniť sa. Zem sa 
otepľuje a aj na Slovensku pociťujeme 
dôsledky v podobe nárastu priemernej 
ročnej teploty či výkyvov počasia.

„Klimatická zmena sa už preja-
vuje v rôznych regiónoch sveta. Keď 
sa zdvihnú hladiny morí a zaplaví 
Bangladéš alebo Holandsko, kam sa 
tí ľudia presťahujú?“ uvažuje Dorota. 

„Žijeme v dobe, v ktorej je ľahké pre-
sunúť sa z miesta na miesto. Sťahova-
nie národov môže vyprovokovať rôzne 
sociálne konflikty, ktoré budú ešte 
podporené neúrodou a zvyšujúcimi 
sa cenami potravín. Zrazu bude všet-
ko drahé, a aj keď žijeme v prebytku, 
naša životná úroveň sa zníži. Spolo-

1 (str. 24-25) Prvý pochod rodičov za klímu na 
Deň matiek, ktorý zorganizovali Znepokojené 
matky.
2 Dorota Osvaldová (vľavo) a Lucia Szabová 
sú spoluzakladateľkami iniciatívy, ktorá 
rozhýbala aj slovenského premiéra.
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čenské napätie môže vyvolať vojnu, 
a tá predstava je pre mňa najhoršia. 
Mám syna, určite by narukoval,“ spája 
súvislosti.

Klimatická zmena teda nie je len  
o životnom prostredí. Je to spoločen-
ský aj kultúrny problém, pretože bu-
deme musieť zmeniť to, ako žijeme.

NA STRANE PLANÉTY

Na potrebu konať upozornili Zne-
pokojené matky aj pred Vianocami. 
Priamo do sídiel politických strán 
priniesli vlastnoručne pripravené 
medovníčky s odkazom: „Netvárte 
sa pripečene a nedúfajte, že sa vám 
každé nesprávne rozhodnutie prepe-
čie! Svojou nečinnosťou spaľujete bu-
dúcnosť našej planéty.“ Pod stromček 
si od nich popriali jediné – systémové 
návrhy a zákony, ktoré zabránia kli-
matickej katastrofe.

V tlaku na kompetentných chcú 
Znepokojené matky pokračovať aj 
pred voľbami. Spoločne s ďalšími or-
ganizáciami a iniciatívami pripravu-
jú dotazník, kde sa ich opýtajú, akými 
konkrétnymi krokmi chcú chrániť 
klímu. Analýzu uverejnia. Ony samy 
sa do politiky vstúpiť nechystajú. 

„Oslovili ma, ale odmietla som,“ hovo-
rí Lucia Szabová. „Momentálne vidím 
väčší zmysel v tom, čo robím teraz.“

Dorota Osvaldová dodáva: „Tak, 
ako sa naša generácia pýtala svo-
jich babičiek a dedov, čo robili počas 
druhej svetovej vojny, aj moji vnuci 
sa ma budú pýtať – čo si robila ty, keď 
sa dalo ešte niečo zmeniť? Chcem im 
povedať, že som urobila všetko preto, 
aby sa klimatická zmena zastavila. No 
dúfam, že sa ma pýtať nebudú, preto-
že to zvládneme.“

S chuťou zapojiť sa k iniciatíve sa 
ozýva stále viac rodičov, ale aj ľudí bez 
detí. „Prihlasujú sa nám rôzne ženy  
i muži, ktorí by chceli byť Znepokoje-
nými matkami. Rady im to umožníme,“ 
odkazujú s úsmevom zakladateľky. Stačí 
ich osloviť cez facebookovú stránku.

zdravá, a nie plná toxických látok, aby 
sme mali čistú a pitnú vodu. Patrí 
sem napríklad legislatíva upravujúca 
toxické skládky odpadu. Významne 
vplýva na kvalitu nášho života, no nie 
každá politika, ktorá vedie k ochrane 
životného prostredia, zároveň chráni 
klímu,“ vysvetľuje.

Klimatické politiky súvisia s emi-
siami skleníkových plynov, ktoré 
ohrievajú našu planétu. Tie sú spôso-
bené prílišným využívaním fosílnych 
zdrojov – ropy, zemného plynu a uhlia, 
ktorého ťažbu slovenská vláda podpo-
ruje z verejných financií.

SYSTÉMOVÉ ZMENY

Znepokojené matky sa nevzdáva-
jú, s kočíkmi a transparentmi sú na 
klimatických štrajkoch neprehliadnu-
teľné. K zmene, ktorú chcú okolo seba 
vidieť, inšpirujú aj spôsobom života. 

„Niekedy zo žartu hovorievam, že prvý 
krok, ktorý majú ľudia urobiť, je za-
čať si kupovať recyklovaný toaletný 
papier. Niečo nie je v poriadku, keď 

kvôli nemu musíme rúbať stromy,“ 
konštatuje Lucia. 

Ekologické návyky si rokmi vy-
pestovala celá jej päťčlenná rodina. 
Nejedia mäso, používajú ekodrogériu, 
dovolenky si vyberajú tak, aby mohli 
cestovať vlakom alebo autom. Nemí-
ňajú na zbytočnosti ani na jednora-
zové produkty. „Ak manžel kúpi po-
maranče z krajiny mimo Európy, tak 
si to, chudák, vždy zlízne. Keď sa dá, 
nakupujem čo najviac lokálne, alebo 
si vec jednoducho nekúpim. Nemusím 
mať jahody vo februári,“ hovorí.

„Každý z nás by mal ísť príkladom 
vo veciach, ktoré môžeme ovplyvniť, 
aby bola naša environmentálna zá-
ťaž čo najmenšia,“ pridáva sa Dorota 
Osvaldová. „Pripadá mi však absurdné 
chcieť od ľudí, ktorí napríklad pra-
cujú na zmeny za minimálnu mzdu, 
aby nejedli mäso alebo nakupovali 
len biopotraviny. Systém by mal byť 
nastavený tak, aby boli ekologické 
spotrebiteľské rozhodnutia jednodu-
ché a lacné, a naopak, činnosti, ktoré 

Zuzana Límová
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Napriek tomu, že sme na Zemi mi-
nulý rok zaznamenali najvyššiu kon-
centráciu CO2 v histórii, dvojtýždňová 
konferencia OSN o zmenách klímy 
v Madride v polovici decembra minu-
lého roku skončila bez dohody o jeho 
znížení. Dve veľmoci pritom na konfe-
rencii úplne chýbali – USA navyše úplne 
odmietajú, že klimatickú krízu spôsobil 
človek, a Čína, najväčšia znečisťovateľka 
ovzdušia na Zemi, má dokonca v pláne 
ďalších desať rokov vypúšťanie uhlíko-
vých emisií ešte zvyšovať.

Naša vláda sa zaviazala, že do roku 
2050 bude Slovensko uhlíkovo neutrál-
nou krajinu, čo znamená, že zrušíme 
ťažbu hnedého uhlia a obmedzíme jeho 
používanie na výrobu elektriny. K zlep-
šeniu klímy u nás pomáhajú jednotlivci 
aj organizácie viacerými projektami. 
Napríklad OZ Živica s projektom Klíma 
nás spája, v rámci ktorého na vybra-
ných školách buduje dažďové záhrady 
na zachytávanie a využívanie dažďovej 
vody. OZ Ekopolis sa zasa prostredníc-
tvom programu Biodiverzita do škôl 
snaží o spestrenie školských dvorov. 

Podobné projekty má aj množstvo 
ďalších občianskych združení, no 
spomeňme aj komerčnú spoločnosť 
PANARA, ktorá sa so Slovenskou aka-
démiou vied a Slovenskou technickou 
univerzitou podieľa na vzniku tzv. no-
noilenu – ekologického plastu z obno-
viteľných zdrojov rozložiteľných v prí-
rode, ktorý vyvinul prof. Ing. Pavol 
Alexy, PhD. so svojím tímom. Záujem 
oň už prejavili zahraničné firmy, na-
príklad aj Curaprox, známy výrobca 
zubných kefiek. 

OCEÁNY

Príroda je plastami už natoľko zne-
čistená, že ich mikročiastočky sa nachá-
dzajú aj v podzemných vodách, riekach, 
jazerách a moriach a v organizmoch 
vodných živočíchov na celom svete. 
Snahu zaobísť sa bez plastov môžeme 

pozorovať v niektorých potravinových 
reťazcoch, ktoré ponúkajú namiesto ige-
litových vreciek papierové alebo textilné, 
použiteľné opakovane. 

Najväčším hrdinom v boji proti zne-
čisteniu Zeme plastovým odpadom je 
však Holanďan Boyan Slat (25), ktorý 
vytvoril 600 metrov dlhý plavák s pri-
pojenými sieťami a umiestnil ho na 
hladinu znečisteného oceánu tak, aby 
k nemu odpad nahnali morské prúdy a 
vietor. Potom už len plast spolu s dobro-
voľníkmi zozbiera a na suchu zrecykluje. 

Boyan Slat má v pláne do piatich ro-
kov zlikvidovať obrie plávajúce smetisko 
veľkosti Francúzska v Tichom oceáne, 
ktoré podľa odhadov obsahuje 80-tisíc 
ton plastu. Po prvom nie celkom úspeš-
nom pokuse, keď sa časť zachyteného 
plastu znovu dostávala do oceánu, svoj 
vynález vylepšil a  podľa najnovších 
správ čistenie úspešne pokračuje. 

Mladý Holanďan je inšpiratívny aj 
pre svoju nezlomnosť, vďaka ktorej na-
pokon našiel pre realizáciu svojho ná-
padu investorov. Mal totiž len 16 rokov, 
keď si pri potápaní pri brehu gréckeho 
ostrova Lesbos, kde okolo neho pláva-
lo viac igelitových vreciek ako rybičiek,  
zaumienil, že vymyslí, ako vyčistiť oceá-
ny. Potom obchádzal konferencie po ce-
lom svete a trvalo mu osem rokov, kým 
pre svoj nápad zohnal potrebných 30 
miliónov dolárov.

BICYKLE

Jedným z najrýchlejšie šíriacich sa 
trendov pre záchranu prírody je tzv. bi-
kesharing, princíp zdieľaných bicyklov. 
S nápadom prišiel americký spisovateľ 
Ernest Callenbach vo svojom utopickom 
románe Ecotopia (1975) o spoločnosti, 
ktorá nepoužíva fosílne palivá. Najskôr 
sa ho ujali v Holandsku, potom v Dánsku, 
na Slovensku ho využívame v Bratisla-
ve, Trnave, Prievidzi, Nitre, Žiline a v 
Košiciach. 

Za mesto najpriateľskejšie voči cyk-
listom sa považuje dánska Kodaň, ktorú 
križuje 12-tisíc kilometrov cyklotrás. Na 
druhom mieste je Amsterdam, ktorý 
neustále rozširuje existujúce cyklotrasy 
a prepracováva najfrekventovanejšie 
križovatky tak, aby boli pre cyklistov 
bezpečnejšie. V meste Zwolle Holanďa-
nia dokonca vybudovali svetový unikát, 
cyklotrasu z recyklovaných plastových 
pohárov, fliaš a obalov. Má síce len tri-
dsať metrov, ale ak sa osvedčí, Holan-
ďania podľa nej plánujú stavať ďalšie 
cyklotrasy. 

V Londýne hovoria zdieľaným bi-
cyklom Borisove bicykle, pretože ich 
v  roku 2010 spopularizoval vášnivý 
cyklista, vtedajší starosta Londýna a 
dnes premiér Británie Boris Johnson. 
Len v centre Londýna sa pred dvomi 
rokmi pohybovalo vyše 160-tisíc cyk-
listov a ročne v ňom pribudne ďalších 
päť percent. Narastá aj počet cyklotrás, 
štvrtí, do ktorých autá vôbec nemajú 
prístup, a zón, do ktorých môžu vojsť 
len za poplatok. 

V Číne je bicykel bežným doprav-
ných prostriedkom už desaťročia a pod-
ľa spravodajského portálu en.people.cn 
je v tejto krajine zaregistrovaných 400 
miliónov používateľov zdieľaných bi-
cyklov, ich denný počet dosahuje 70 mi-
liónov. Zdieľanie bicyklov sa ujalo práve 
vo veľkomestách, ktoré sú aj najväčšími 
znečisťovateľmi ovzdušia. NASA však 
vyhlásila, že na základe dvadsať rokov 
trvajúceho zberu satelitných snímok 
povrchu našej planéty je Čína zároveň 
krajina, v ktorej sa zelené plochy rozši-
rujú najrýchlejšie na svete, a to vďaka 
programom zalesňovania.

SINGAPUR

Najinšpiratívnejším mestom z hľadis-
ka zelene je Singapur, ktorý sa chce stať 
mestom v záhrade. Právne je tu zabez-
pečené, že akákoľvek budova s rozlohou 
5 000 m2 musí byť zelená, čo znamená, 

že musí zahŕňať rastlinstvo vo forme ze-
lených striech a kaskádovitých vertikál-
nych záhrad. Výsledkom je ohromujúci 
počet zeleňou dokonale obrastených bu-
dov, dokonca aj mrakodrapov, či verejná 
záhrada Gardens by the Bay.

Túto záhradu prirovnávajú k záhra-
de z Alenky v ríši divov, a to nie len pre 
množstvo exotických rastlín a obrov-
ských skleníkov, ale aj pre jej surrealis-
tický dizajn. Dominujú mu obrie umelé 
stromy – konštrukcie vysoké od 25 do 50 
metrov obrastené popínavými rastlina-
mi, ktoré redukujú CO2 vo vzduchu. Na 
vrcholoch majú solárne panely a zachy-
távajú aj dažďovú vodu, lebo Singapur 
je z polovice odkázaný na zásobovanie 
vodou zo susednej Malajzie, no druhú 
polovicu získava odsoľovaním rastlín, 
zachytávaním dažďovej vody a recyk-
lovaním odpadových vôd. 

Kuriózna je aj posadnutosť obyva-
teľov Singapuru čistotou ulíc. V meste 
napríklad platí zákaz dovozu žuvačiek. 
Môžete si ich kúpiť iba v lekárni po 
predložení dokladu totožnosti, a ak ich 
vypľujete na zem, hrozí vám pokuta. 
Rovnako keď zabudnete spláchnuť vo 
verejnom záchode, či keď si na ulici od-
pľujete, alebo vojdete do metra s jedlom. 
Na cigarety je uvalené vysoké clo a fajče-
nie elektronických cigariet je zakázané.

Málo áut v uliciach dosiahli v Singa-
pure zavedením špeciálnej licencie pre 
vlastníkov, ktorá môže byť drahšia ako 
samotné auto, a po desiatich rokoch 
ju musíte platiť znovu. To všetko má 
však logické opodstatnenie. V horúcich 
a vlhkých trópoch sa ľahko rozmnožu-
jú hlodavce, šváby, muchy a komáre 
a s nimi aj choroby, ktoré by mohli za-
príčiniť epidémie, čistota je tam preto 
nevyhnutnosťou.

MÉDIÁ

Filmári sa pre znečisťovanie ovzdu-
šia pri výrobe filmov tiež stali terčom 
kritiky. Veď napríklad úspešný film The 
Revenant s Leonardom Di Capriom za-
nechal 470 ton uhlíkovej stopy. Preto 
si filmové štáby najímajú zelených 
manažérov, ktorí majú pri nakrúcaní 
zabezpečiť stravovanie v lokálnych pre-
vádzkach, sklenené fľaše na pitnú vodu, 
recyklovanie kostýmov, používanie eko-
farieb pri výrobe kulís a podobne. 

Európska únia zasa v  roku 2017 
spustila päťročný projekt Zelená ob-
razovka, ktorý sa snaží o  zníženie 
uhlíkovej stopy audiovizuálneho prie-
myslu. V januári z tohto dôvodu vyšiel 
lifestylový mesačník Vogue v talianskej 
verzii prvýkrát v histórii bez fotografií, 
nahradili ich ilustrácie.

Šéfredaktor Emanuel Farneti k tomu 
povedal, že do septembrového čísla ča-
sopisu sa zapojilo 150 ľudí, bolo potreb-
ných 20 letov, asi 12 jázd vlakom, 40 
áut v pohotovosti, 60 medzinárodných 
dodávok, svetlá rozsvietené nepretrži-
te desať hodín denne, odpad zo stra-
vovacích služieb, plast pre zabalenie 
odevov... Ilustrovaným vydaním Vogue 
chcel vraj Farneti povedať: „Viem, že 
sme súčasťou podnikania, ktoré zďale-
ka nie je udržateľné.“ 

Táto iniciatíva je súčasťou novej 
stratégie na ochranu životného pros-
tredia vydavateľstva Conté Nast, ktoré 
okrem Vogue vydáva aj The New Yorker, 
GQ, Vanity Fair... Všetci šéfredaktori sa 
zaviazali, že sa budú usilovať o zníženie 
uhlíkovej stopy okrem iného aj použí-
vaním výlučne stopercentne kompos-
tovateľného plastu. 

Autorka je redaktorka portálu 
Veda na dosah.

Zdroje: Guardian, Independent, BBC news, 
National Geographic, NY Times

Politici sa na znížení koncentrácie CO2 v ovzduší nedokážu dohodnúť, 
inšpiratívne iniciatívy teda prichádzajú od ľudí.

Napravme to spolu
ShutterstockGalina Lišháková

Gardens by the Bay v Singapure: 25 až 50 m 
vysoké umelé stromy majú na vrcholoch so-
lárne panely a zároveň zachytávajú dažďovú 
vodu. Celý mestský štát má veľmi prísne 
ekologické pravidlá.



V našich zemepisných šírkach sa máme ešte dobre. 
No tam, kde klimatickú zmenu skutočne cítia, 

je pre ľudí najdôležitejšou výzvou. A je nespravodlivé, 
že tí, ktorí sa o ňu pričinili málo, trpia najviac.

Klimatická 
nespravodlivosť

Jana Čavojská
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A najhoršie je, že ani vlády krajín, 
ani medzinárodné organizácie, ani 
OSN oficiálne nezaviedli pojem „kli-
matický utečenec“. Ľudia, ktorí prišli 
o svoj domov v dôsledku klimatických 
zmien, sa len ťažko domôžu nejakej 
klimatickej spravodlivosti.

Organizácia Minority Rights 
Group International sa snaží upozor-
ňovať na problémy, ktoré klimatická 
zmena prináša ohrozeným komuni-
tám. Hovorí o bezprostrednom ohro-
zení života ľudí, ale aj o strate obživy, 
tradícií, jazykov a kultúry, ktoré kli-
matická zmena tiež spôsobuje.

SUCHO

Za posledných desať rokov sa púš-
te v Čade rozšírili o stopäťdesiat kilo-
metrov na juh. Dažďa je čoraz menej. 
Úrodné pastviny a farmárska pôda 
zmizli. Pastieri sa musia pri každo-
ročnej migrácii v období sucha presú-
vať čoraz viac na juh. Za posledných 
šesťdesiat rokov vyschlo 90 percent 
plochy jazera Čad. Problémy so su-
chom zapríčinili, že v roku 2018 zostal 
až milión ľudí v krajine bez potravín.

Kočovní pastieri chovajú v Čade 
takmer dvadsať miliónov kusov do-
bytka, vytvárajú 15 až 20 percent HDP 
krajiny a kŕmia až 40 percent jej oby-
vateľov. „Naše základné práva a naša 
dôstojnosť sú ohrozené. Klimatická 
zmena zväčšuje chudobu denno-den-
ne. Núti ľudí opustiť ich domovy a hľa-
dať lepšiu budúcnosť. Je to tragédia 
pre tých, ktorých nechali doma, pre 
ženy a deti, ktoré nedokážu proti kli-
matickej zmene bojovať,“ vyhlásila 

Hindou Oumarou Ibrahim z Organi-
zácie domorodých žien kmeňa Peulh.

Aj kenský región Turkana žije z pa-
senia dobytka. A aj tu je sucho obrov-
ským problémom. Konkurenčné kme-
ne navyše bojujú o obmedzené vodné 
zdroje. Vysychajú aj iné oblasti v Keni. 
Napríklad Amboseli a Serengeti, kto-
ré obývajú tradiční masajskí pastieri. 
V ich komunitách sa ďalším nežiadu-
cim dôsledkom klimatickej zmeny 
stali – detské manželstvá. Rodičia už 
dvanásťročné dievčatá dávajú za ne-
vesty. Pretože sa za ne platí dobytkom.

Klimatická zmena priniesla Ma-
sajom okrem sucha aj nepredvídateľ-
né a silné dažde, ktoré všetko ničia 
a spôsobujú záplavy. Noci sú chladnej-
šie a na pastvinách sa niekedy počas 
studeného obdobia objavuje námraza.

VODA

Klimatická zmena napokon dostih-
ne všetky krajiny a všetkých ľudí na 
svete. Ale momentálne ju najviac cítia 
tropické ostrovné štáty, ktoré najviac 
ohrozuje stúpajúca hladina oceánov, 
zohrievanie vody v nich a čoraz niči-
vejšie cyklóny. Už sa diskutuje o presíd-
ľovaní obyvateľov niektorých lokalít na 
Maldivách v Indickom oceáne a obyva-
teľov atolov v Pacifiku, napríklad Kiri-
bati, Tuvalu a Marshallových ostrovov. 

Ich obyvatelia vedia, že veľká časť 
ich územia sa čoskoro stane neobýva-
teľnou. Stúpajúca hladina oceánu už 
vyhnala z domovov tisíce ľudí. Takže 
okrem chudoby a straty živobytia tu kli-
matická zmena spôsobí aj utečeneckú 

vlnu. S ňou príde strata kultúry, tradícií 
a unikátnych jazykov. Len na súostroví 
Vanuatu v oblasti Koralového mora po-
užívajú ľudia viac ako sto jazykov.

 Je to najväčšia jazyková varia-
bilita na svete. Ak budú nútení ujsť 
z ostrovov pred stúpajúcou hladinou 
oceánu, toto kultúrne dedičstvo sa 
zrejme stratí.

Ľudia na Vanuatu pritom žijú v ko-
munitách, ktoré sú schopné vypestovať 
a vyrobiť si všetko potrebné. Produkujú 
veľmi málo emisií. Hoci ku klimatickej 
zmene neprispievajú, sú tými najohro-
zenejšími. V roku 2018 vyhlásil vanuat-
ský minister zahraničných vecí Ralph 
Regenvanu, že jeho krajina ako prvá 
preskúma legálne spôsoby, ako pre-
sunúť náklady na ochranu pred dôsled-
kami klimatickej zmeny na spoločnosti 
vyrábajúce fosílne palivá, finančné in-
štitúcie a vlády, ktoré aktívne a vedome 
vytvárali toto existenčné ohrozenie pre 
obyvateľov Vanuatu.

Obyvatelia ostrovov v Torresovom 
prielive, ktorý oddeľuje Austráliu 
a Novú Guineu, čelia stúpajúcej hla-
dine oceánu, čoraz silnejším vetrom 
a morským prúdom, aj erózii pôdy. 
Napríklad na ostrove Yam zničil oce-
án v roku 2018 domovy ľudí, zasolil 
farmársku pôdu a kontaminoval pod-
zemnú vodu. Podľa regionálnej vlády 
stúpa hladina oceánu ročne v prie-
mere o 6 až 8 milimetrov. Pôvodní 
obyvatelia ostrovov si však nevedia 
predstaviť život inde. „Ak sa ostrovy 
potopia, potopíme sa s nimi,“ vyhlásil 
člen regionálnej vlády Getano Lui.

Klimatickou zmenou trpí aj Veľká 
koralová bariéra. Jej severná časť priš-
la už o viac ako polovicu koralov. Spô-
sobuje to znečistenie oceánu, premno-
ženie hviezdic a zvyšujúca sa teplota.

SNEH

Tibetské ľadovce sa rýchlo topia. Do 
regiónu prichádzajú silné dažde, rieky 
sa rozvodňujú a hladina veľkých jazier 
stúpa. Rozmŕza permafrost a do atmo-
sféry sa uvoľňuje metán. Aký to má vplyv 
na životy šiestich miliónov Tibeťanov? 
Historicky sú to hlavne pastieri. Čínska 
vláda plánuje riešiť klimatickú zmenu 
vyhlásením nových národných parkov, 
v ktorých budú akékoľvek aktivity, vrá-
tanie pasenia, zakázané.

Alamy / Suzanne Long

Alamy / Ton Koene



1 Chlapec s oštepom na ryby kráča po 
nefunkčnej morskej hrádzi na ostrove Saibai, 
Austrália.
2 Mladé masajské dievča so stádom kôz, ktoré 
patrí jeho rodine. 
3 Obyvatelia pobrežia na svojej lodi pri 
Vanuatu. 
4 Pastier z kmeňa Toubou so svojimi ťavami na pláni 
Ennedi v Čade. 
5 Zaplavená dedina na Vanuatu. 
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Rozmrazovanie permafrostu na 
území o rozlohe západnej Európy má 
ďalší negatívny následok. Podzemné 
vody presakujú hlbšie do pôdy. Tráva 
a poľnohospodárske plodiny nedostáva-
jú toľko vlahy, koľko by potrebovali. Jar 
trvá dlhšie a je teplejšia než v minulosti. 
Rastlinky často nevydržia do letných 
dažďov, ktoré im konečne prinášajú vla-
hu. Poľnohospodárske plodiny ohrozuje 
však aj čoraz extrémnejšie počasie. Silné 
búrky, krupobitia a víchrice ničia polia. 
Extrémne počasie často uväzní pastierov 
s ich stádami v horách.

Situácii nepomáha ani prístup čín-
skej vlády a čínskych úradov, ktoré Tibet 
spravujú. Netolerujú, aby zástupcovia 
Tibeťanov alebo tibetské mimovládne 
organizácie verejne o problémoch s kli-
matickou zmenou hovorili. Aktivisti 
čelia vyhrážkam aj väzeniu. Hlas Tibeťa-
nov sa v debate o tom, ako sa prispôsobiť 
klimatickej zmene, stráca.

Klimatickú zmenu cítia aj pastieri 
sobov vo Fínsku a Rusku. Sú to etniká 
Sámov a Nencov, ktoré žijú ďaleko za po-
lárnym kruhom. Tu zapríčiňuje klima-
tická zmena otepľovanie, topenie snehu 
a ľadu, ale aj extrémne výkyvy počasia. 
V ruskom regióne Jamal sa k nim prida-
la ťažba zemného plynu.

Vinou topiaceho sa snehu a povrchu 
jazier a riek nemôžu kočovní pastieri 
používať svoje tradičné trasy. Aby si udr-
žali svoj tradičný spôsob života, kočujú 
po iných trasách. Sú tak ďalej od miest. 
Lenže ich cesty krížia aj ťažobné zariade-
nia a potrubia na zemný plyn. Napríklad 
najväčšie ťažobné pole Bovanenkovo 
musia pastieri sobov prekročiť cestou 
na letné pastviny a naspäť.

Keďže v regióne je podľa odhadov 
toľko zásob zemného plynu ako v celých 
Spojených štátoch amerických, bude 
ťažobných zariadení pribúdať. Rusko 
plánuje vybudovať aj železnicu. Pastvín 
pre soby bude čoraz menej.

Anastasia Riehl

Anastasia Riehl
Panos / Frederic Courbet



V severovýchodnom Thajsku sa spájajú ľudia z povodia rieky Mekong  
a jej prítokov, aby chránili tamojšie ekosystémy pred dopadmi 

klimatickej zmeny aj infraštruktúrnych projektov.

Kto zachráni Mekong?
Noel RojoMagdaléna Rojo

Odparkovali sme auto na kraji lesa a čakáme. Ešte ne-
vieme na čo. Po chvíli na poludňajšom slnku začujeme hluk 
pripomínajúci hlasný traktor. Zo zákruty v lese sa vynorí 
jedinečný dopravný prostriedok. Vyzerá, akoby bol ručne 
zostrojený. Pár drevených dosiek a niekoľko kovových dielov 
natretých na červeno a modro je pozlátaných dokopy do po-
doby otvoreného nákladného auta. Vpredu je namontovaný 
starý generátor zodpovedný za hluk aj za pohyb celého stroja. 
Na korbe sú rozložené plastové stoličky, z ktorých je skvelý 
výhľad na okolie. 

Naskočíme do auta a necháme sa hrdým majiteľom od-
viezť do nedotknutého lesa. Po ľavej strane máme rieku 
Ing, ktorá sa vlieva do najdlhšej rieky juhovýchodnej Ázie 

– Mekongu. Napravo míňame stromy obviazané oranžovými 
kusmi látky. V Thajsku sa do ochrany životného prostredia, 
a najmä lesov, zapojili aj budhistickí mnísi. Krajina prišla 
od začiatku 60. rokov v priebehu nasledujúcich troch dekád 
o polovicu svojich lesov v dôsledku odlesňovania pre ko-
merčné poľnohospodárstvo, infraštruktúrne projekty alebo 
ťažbu dreva.

Látka na stromoch je z mníšskych rúch a sami mnísi, 
alebo aj bežní ľudia s požehnaním mníchov, ňou naprieč kra-
jinou obväzujú stromy, aby neboli vyrúbané. Podľa profesorky 
antropológie a autorky knihy Vysvätenie stromu, Susan M. 
Darlington, je aj toto spôsob, akým mnísi robia dobré skutky, 
ktoré sú jednou z podmienok na ceste k nirváne. 

V Thajsku sa hnutie tzv. ekologických mníchov rozšírilo 
natoľko, že ich dnes oslovujú miestne komunity, aby prišli 
pri rôznych príležitostiach robiť rituál vysväcovania stromu. 
Učinili tak aj dedinčania z Muang Cham na brehu rieky Ing, 
ktorí chcú mať kontrolu nad mokraďovým ekosystémom,  
v ktorého blízkosti žijú. 

CHRÁNENÁ MOKRAĎ

Uprostred lesa je pripravený stôl, namiesto obrusu sú 
na ňom rozložené banánové listy. Na nich sú – bez tanie-
rov – porozkladané najrôznejšie druhy zeleniny, ktoré rastú  
v oblasti. Skoro všetky majú zelenú farbu, okrem žltooranžo-
vej tekvice. Ryža je ešte zabalená v banánových listoch, aby 
nevychladla. Keď sa posadíme, niekoľko chlapov pohotovo 
podíde k naaranžovanému stolu s čerstvo ugrilovanými 
rybami z rieky Ing. 

Asi dvadsať mužov má v lese stretnutie k slávnosti na 
ochranu životného prostredia, ktorá sa bude konať o mesiac. 

„Sedem miestnych komunít, vrátane Muang Cham, chce, aby 
boli úseky pozdĺž rieky Ing vyhlásené za chránený mokraďo-
vý ekosystém na národnej úrovni. Ak by sa tak nestalo, hrozí, 
že sem kedykoľvek môže prísť nejaká firma a zmeniť les na 
palmovú alebo kaučukovú plantáž. Ľudia tak chcú ochrániť 
ekosystém, ktorý ich živí,“ vysvetľuje Tuenjai Deetes pri obede 
z čerstvých surovín. 

Thajská aktivistka, s ktorou sme do lesa prišli, je už celé 
roky akýmsi mostom medzi dedinčanmi a univerzitami, 
vládnymi agentúrami či štátnymi inštitúciami. V minulosti 
bola aj členkou senátu a národného zákonodarného zhro-
maždenia a pôsobila tiež ako členka Komisie pre ľudské práva 
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v Thajsku. Je teda prepojená s ľuďmi, ktorí môžu miestnym 
pomôcť riešiť ich výzvy, hoci aj na legislatívnej úrovni. 

Po vypracovaní dokumentov o význame oblasti v spo-
lupráci s vedcami z viacerých thajských univerzít a organi-
zácií, zaslala komisia siedmich komunít podnet na thajské 
Ministerstvo prírodných zdrojov a životného prostredia, 
aby mohli dediny spravovať okolité lesy a úseky rieky. Teraz 
čakajú na rozhodnutie.

SUCHO A PRIEHRADY

Na brehu Ing tiež vlaje oranžová vlajočka. „Pred viac 
ako dvadsiatimi rokmi sme ako prvá dedina označili oblasť 
ochrany v časti rieky. Tu sa nesmú loviť ryby,“ vraví sivovlasý 
Mueang Srisom, vedúci zmienenej komisie. Dnes je podob-
ných úsekov ochrany 66, pridali sa mnohé komunity pozdĺž 
300 kilometrovej rieky. 

V ostatných častiach si domáci môžu slobodne vyloviť 
ryby, hrdo vyhlasujú, že miestnych druhov je tu až 87. V oko-
litom lese chovajú včely či z neho zbierajú huby, popadané 
stromy zase slúžia na drevo na varenie, ale rúbať sa nesmie. 

„V lese je všetko, čo človek potrebuje,“ myslí si Srisom. 

Ani legislatívne označenie miestnych mokraďových ob-
lastí za chránené ich však úplne neochráni pred klimatickou 
zmenou. „Posledné tri roky nebolo dosť vody. Predtým bola 
aj do výšky stromov na brehu, teraz – kam oko dovidí – iba 
sucho,“ tvrdí Srisom a ukazuje pritom na oba brehy rieky. 
Tento rok vraj v dištrikte Chiang Khong, kde leží jeho dedina, 
pršalo len pár dní. 

Voda v rieke Ing závisí aj od hladiny Mekongu. Medzi-
vládna organizácia Mekong River Commission v polovici 
minulého júla – teda uprostred obdobia dažďov – vyhlásila, 
že mesiac predtým klesla hladina vody na najnižšiu zazna-
menanú úroveň. 

Rozheganý nákladiak nás po krátkej prechádzke opäť 
vyvezie z lesa. Keď z neho zoskakujeme, máme pocit, akoby 
sme zázračným autom odišli do magického sveta neohro-
zenej prírody a po návrate k autu sa za nami zatvorili jeho 
pomyselné dvere, aby taká nedotknutá aj naďalej zostala. 
Pokračujeme k Mekongu.

AKTÍVNA OCHRANA

Slnko pomaly zapadá nad širokým korytom rieky Me-
kong, ktorá v meste Chiang Khong rozdeľuje Thajsko od 
Laosu. Vodnú hladinu len občas rozvíri drevená loďka, bý-
valo to inak. 

„Ľudia žijúci v povodí rieky Mekong lovili ryby z malých 
lodiek, dnes ich nevidíte. Venujú sa poľnohospodárstvu 
alebo migrujú do miest. Mení sa tak štruktúra spoločnosti, 
spolu žijú deti so starými rodičmi a ľudia v strednom veku 
v domácnostiach chýbajú. Environmentálny problém sa 
stáva sociálnym,“ vraví Tuenjai Deetes, ktorá tiež dlho-
dobo pracuje s aktivistami v Chiang Khongu, neúnavne 
už viac ako dekádu bojujúcimi proti hydroelektrárňam 
na Mekongu.

1 (str. 34-35) Ak miestni nebudú chrániť svoje rieky a okolité lesy, budú 
musieť hľadať živobytie inde.
2 Thajská aktivistka Tuenjai Deetes na ceste na stretnutie s komunitou, 
ktorá čaká na schválenie ochrany mokraďového systému vo svojom okolí.
3 Obyvatelia dediny Muang Cham sa spojili s ďalšími šiestimi komunitami 
pozdĺž rieky Ing a žiadajú možnosť chrániť tamojšie životné prostredie.

V Číne je dnes už jedenásť priehrad, v Laose sú ich de-
siatky, ale s menším objemom vyrobenej energie. V októbri 
tu otvorili prvú vodnú priehradu na dolnom Mekongu, Xay-
aburi. Postavila ju thajská firma a energiu vyrába pre thaj-
skú energetickú štátnu spoločnosť Electricity Generating 
Authority of Thailand. Už počas jej testovania v letných 
mesiacoch environmentálni aktivisti aj na základe skúse-
ností z minulosti tvrdili, že aj elektráreň môže za nízku 
hladinu rieky Mekong.

„Hladina rieky sa už dnes nedá predpovedať tak ako ke-
dysi, čo má vplyv aj na živobytie ľudí v okolí. Napríklad počas 
obdobia sucha ženy zbierajú riečne riasy. Ak však hladina 
z ničoho nič nepredvídateľne stúpne, o svoj zárobok prídu,“ 
vraví Ninat Royakaew z Chiang Khong Conservation Group. 
Zvýšená hladina počas obdobia sucha podľa neho tiež pred-
stavuje riziko pre vtáky, čo pozdĺž rieky znášajú vajíčka, lebo 
im ich môže prúd kedykoľvek nečakane odplaviť. Naopak,  
v období dažďov je z hľadiska rozmnožovania rýb dôležité, 
aby sa koryto rieky zaplnilo.

Pozdĺž Mekongu žije v šiestich krajinách približne 60 
miliónov ľudí, ktorí od tohto zdroja vody závisia. Dopady 
fungovania priehrad na život miestnych rybárov si všimlo 
aj thajské Oddelenie rybolovu, ktoré v auguste minulého 
roka sľúbilo prijať niekoľko opatrení. Medzi nimi má byť 
podľa Bangkok Post monitorovanie zmien v prúde vody a 
informovanie rybárov pozdĺž rieky, ďalej vytvorenie tzv. zón 
rybích populácií na Mekongu a jeho prítokoch a vytvorenie 
koridorov pre migrujúce ryby. Thajsko malo požiadať Me-
kong River Commission o sprostredkovanie komunikácie 
a spolupráce s Laosom v týchto opatreniach.

Ninat Royakaew zatiaľ neúnavne spolupracuje s thaj-
skými univerzitami na tom, aby zahraničným aj miestnym 
firmám mohli vedecky dokázať negatívne dopady priehrad 
na ekosystém Mekongu a jeho prítokov. 

„Vytvorili sme zhromaždenie ľudí z ôsmich provincií na 
severe a severovýchode Thajska, ktorých sa tento problém 
dotýka. Cieľom je, aby mali ľudia hlas a mohli sa aktívne 
zúčastňovať na ochrane Mekongu, aby o rieke nerozho-
dovala len vláda a firmy,“ hovorí Thajčan. Komisiu sied-
mich komunít okolo rieky Ing považuje za pilotný program, 
na ktorý nadväzujú. Plánom do budúcna je prizvať aj ľudí  
z ostatných krajín pozdĺž Mekongu. 

Kým komunity žijúce v povodí riek už vzdelávajú svoje 
deti o dôležitosti riečnych a mokraďových ekosystémov, aby 
ich v budúcnosti vedeli chrániť, Tuenjai Deetes upozorňuje 
na fakt, že väčšiu pozornosť riekam by mala venovať aj Orga-
nizácia spojených národov: „Myslím si, že mať čistú vodu a 
vzduch a lesy je základom pre život, a OSN by sa práve týmto 
veciam mala venovať podobne ako ľudským právam,“ dodá 
67-ročná thajská aktivistka.
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pyšná. Bez reptania prinesú drevo na kúrenie, umývajú 
dlážky – sú maminou pravou rukou. 

Je Heňa teraz šťastná? „Som, a oveľa viac ako pred 
zistením trombózy. Bez preháňania môžem povedať, že 
teraz je môj život krajší. Lebo si ho veľmi vážim. Ako zdra-
vá som bola schopná riešiť aj desať aktivít naraz, v strese 
a nervoch, ale noha ma rapídne spomalila. Spoznala som 
nových, silných ľudí, ktorým osud tiež veľa vzal. Keď sa 
stretneme, vieme sa smiať až nás bruchá bolia. Podporu-
jeme sa navzájom. Život s hendikepom nie je ani náhodou 
o prežívaní.“

Čo najskôr chce získať prácu na jednu smenu vo vý-
robnom družstve invalidov, pretože byť odkázaná na po-
nižujúci invalidný dôchodok je katastrofa. Potrebuje aj 
spoločnosť, kontakt s ľuďmi, nielen s mužom a deťmi. 
Potrebuje aj pohyb – fitko, plaváreň. Milovala tanec a dúfa, 
že sa k nemu opäť dopracuje. Lenže... niečo sa zas deje  
s druhou nohou. „Vlani v marci mi na nej odrezali malíček 
a teraz šarapatia ďalšie dva prsty. Chodím k doktorovi 
a robíme, čo sa dá. Ale nemám z toho dobrý pocit... Nič, 
uvidíme, čo bude, ale tak prinajhoršom budem mať zas 
dve rovnaké nohy – protézové.“

Trombóza je zlá vec, Heňa berie lieky na riedenie krvi, 
ale každé malé zakopnutie, porezanie môže mať fatálne 
následky. „Ale ja ešte s tými mojimi dvojičkami pôjdem 
tancovať, ja sa len tak ľahko nevzdám.“ Heňa je psychote-
rapeutom aj pre zdravých. Stačí pár viet a dokáže „postaviť 
na nohy“ každého. Miluje svoju rodinu, dobrú kávu, ľudí 
a život ako taký. Držte jej spolu s nami palce!

39

Časopis Nota bene poskytuje priestor OZ Medzi nami, aby 
pomohlo sociálne slabším rodinám a rodinám s postihnutým 
členom. Ide o ľudí, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v ťažkej 
situácii. Možno sa nájde niekto, koho príbeh Heni zaujal.  
Aj Váš príspevok sa použije na doplatok na auto s automa-
tickou prevodovkou.
Číslo účtu: 4 040 218 205/3100 (Sberbank). IBAN: SK85 3100 
0000 0040 4021 8205, SWIFT: LUBA SKBX. Pripíšte poznám-
ku – Heňa. Kontakt na OZ medzi nami: 0905 910 827 alebo 
0905 240 389 (medzinami@zoznam.sk).

Uverejňované príbehy nie sú príbehmi predajcov Nota bene  
a prípadné otázky, prosím, adresujte OZ Medzi nami.

„Život je dar, ktorý si vážim a teším sa z neho,“ 
hovorí Heňa, mama štyroch detí. Žena, ktorá, ako sama tvrdí, 

neobsedí na zadku a je plná energie a plánov.

Skvelá, najlepšia na svete
Lucia Bucheňová Alan Hyža

Ešte pár rokov dozadu žila ako väčšina z nás. Práca, ro-
dina, občas bolo lepšie, občas horšie. „Klasický uponáhľaný 
režim, v ktorom si, čo je normálne, nestíhaš uvedomovať 
a vážiť milión detailov. Lebo ich považuješ za banality, sa-
mozrejmosť,“ hovorí Heňa (44). Pred štyrmi rokmi, práve 
keď sa vytešovala zo splneného sna – otvorila si vlastný 
bazár a začala podnikať – sa začali patálie. 

„Malý fliačik pri palci ľavej nohy. Potom bolesť. Skúšala 
som všetky mastičky, vsugerovávala som si, že to prejde.“ 
Bolo leto, omodrievali jej prsty a so zaťatými zubami prešla 
ledva dvadsať metrov. Ani po zákroku u lekára k zlepšeniu 
nedošlo, napokon jej amputovali dva prsty. Mala vtedy 
40, synovia už boli dospelí, ale dvojičky Vaneska a Sárka 
mali len desať. 

Heňa dva prsty „oželela“, zmierila sa s tým, že toto leto 
musí vynechať svoje obľúbené plávanie, veď keď sa rany 
zahoja, bude fungovať zasa po starom. No pre neutíchajúce 
bolesti skončila na pohotovosti, kde už hovorili o ampu-
tácii nohy. Prakticky okamžite. Heňa ich prosila, nech ju 
nechajú užiť si ešte dovolenku s rodinou. Vedela však, že 
je to zlé, bola na opiátoch, napokon je nohu amputovali 
až pod kolenom. „Od tohto dňa už štyri roky nespím. Ne-
pomáhajú ani lieky na spanie, považujem za úspech, keď 
zavriem oči aspoň na štyri hodiny. Na ten zvuk, keď mi 
pílili kosti nezabudnem, dodnes ho v noci počujem.“

Ale zbavila sa aspoň tej hroznej bolesti. A postavila sa 
tvárou tvár k novému životu. „Ja som vlastne ďakovala 
Bohu, že nemám rakovinu, že na mňa už nedýcha smrť. 
Žijem, mám dve zdravé ruky, jednu celú nohu... Prestala 
som sa báť budúcnosti.“ Urobili jej odtlačky, čakala na pro-
tézu, no nedočkala sa. Šialená bolesť sa vrátila, tri mesiace 
fungovala doma v kresle, tam sedela, (ne)spala, (ne)jedla, 
schudla na 42 kíl a trpela tým, že by deti mali mať mamu, 
ktorá kričí, že radšej chce zomrieť, ako byť živou mŕtvolou.

O tri mesiace šla na operačku znova. Zmierená. Bol 
november, mala práve meniny, no znovu musela počúvať 
zvuk „karbobrúsky“, hovorí s humorom statočná žena. 
Postupne dostala barle, vozík, protézu... Pre deti to bol 
veľký šok, dvojičky si užili posmešky od rovesníkov, že 
majú mamu kripla, ale veľmi rýchlo sa naučili sprosté 
poznámky odrážať, veď ich mamka je skvelá, najlepšia na 
svete. Dievčatá rýchlejšie dospeli a Heňa je na neskutočne 
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40 Jeho historicko-detektívny román s názvom 1793 bol v roku 2017 
vyhlásený za švédsku knihu roka. Úzke spojenie dejepisného rozprá-
vania s kriminálnym príbehom nie je v literatúre síce ničím novým, 
no nie je ani priveľmi frekventované. V tomto prípade sa pred nami 
odkrýva spoločnosť konca 18. storočia, jej mravy aj starobylé politické 
manévrovanie...

Londýn má svoj Great Scotland Yard, prípadne Baker Street 221b, 
Paríž Nábrežie zlatníkov, Bratislava dom U dvoch levov a Štokholm 
zas Vilu Indebetou, v ktorej miestnej polícii šéfuje neúplatný veliteľ 
Norlin. Keď mestský dráb Cardell v noci z jazera vyloví drasticky 
zbedačenú mŕtvolu neznámeho mladíka, Norlin poverí riešením prí-
padu rozvážneho, vzdelaného a zvláštneho chlapíka s podlomeným 
zdravím – Cecila Wingea.

Winge a Cardell tvoria dobrú vyšetrovaciu dvojicu – jeden má viac 
rozumu, druhý viac svalov a silný úder. No dlho pátrajú len po identite 
obete, až potom sa dá prejsť k hľadaniu vraha, s policajnými prostried-
kami na tú dobu značne nedokonalými.

A tak sa čitateľ spolu s obomi vyšetrovateľmi prediera ulicami starého 
Štokholmu, cíti smrad špinavej vody v kanáloch, dusivý kašeľ sucho-
tinárov, rinčanie zbraní a nebezpečenstvo tmy, ktorú slabé pouličné 
osvetlenie nedokáže zahnať. Stretáva postavy nielen vymyslené, ale aj 
také, ktorých existenciu potvrdzujú archívne pramene (orientovať sa 
v nich pomáhajú poznámky k textu).

Severská detektívna škola je mimoriadne silným a početným lite-
rárnym prúdom. Niklas Natt och Dag jeho zvučnosť obohatil o skvelý 
tón. Pokračovanie s názvom 1794 je v švédčine už na svete a ďalšie 1795 
rozpísané. Máme sa na čo tešiť.

Trochu desivý Štokholm
Zuzana Mojžišová

Občas spraví dieru do sveta hneď debutová 
kniha. Stalo sa to aj Niklasovi Nattovi och 

Dagovi (1979), potomkovi najstaršieho 
švédskeho šľachtického rodu.

Ešte pred niekoľkými rokmi sa pri televíznych 
debatách o životnom prostredí najlepšie zaspávalo. 
Články varujúce pred katastrofickou budúcnosťou sa 
odsudzovali ako extrémistické. Dnes sa už o prebieha-
júcej zmene klímy hovorí oveľa viac, už si tie požiare, 

suchá či studené vlny nemôžeme nevšímať. Ale stačí to na záchranu 
plodnosti planéty, aby sa nedostala do nejakého klímaktéria?

Kedysi boli synonymom bezobsažnosti rozhovory o počasí. Dážď je tá 
najideálnejšia téma: nikto zaň nemôže, nikto ho nedokáže zastaviť, ale 
každý má naň nejaký názor. Bojím sa, že sa rozhovory pomaly posúvajú 
tým istým smerom. Šokujú nás síce zábery z Austrálie, ale vo vnútri sme 
stále presvedčení, že sa s tým už aj tak nedá nič robiť. 

Ibaže nikto z nás „nestojí v zápche“, všetci „sme zápchou“, spoluvytvá-
rame ju každým naším rozhodnutím. Verím, že to pochopíme skôr, ako 
nás kríza dobehne celkom existenčne, pričom slabším povahám, ako som 
ja, stačia aj tri dni smogu v Pekingu.

V týchto dňoch sa Facebookom šíril postreh Gemmy Carey, Austrál-
čanky, ktorá v červenom pekle potratila a rozmýšľa, či vôbec ešte bude 
chcieť nejaké dieťa. „Viem, že ma to zmenilo,“ napísala pre The Guardian. 

„Zmenilo nás to všetkých, či už sme sledovali požiare, stratili domovy, 
alebo dýchali týždne a mesiace toxický vzduch. Neurčitý strach sa zmenil 
v jasnú skutočnosť.“

Dym z Austrálie práve dorazil do Chile a Argentíny a Isaac Cordala 
stále zobrazuje chlapíkov v sivých oblekoch, ako sa postupne ponárajú 
do vody. Jeho inštalácie sa volajú Čakanie na zmenu klímy.

Muselo to byť celé 
detstvo také otravné! 
Neustále počúvať, že 
pred jedlom si treba 
umyť ruky, po jedle zasa 
zuby, že v zime treba 

mať čapicu, že hračky treba požičiavať, ro-
dičov si vážiť a neodvrávať... Také otravné 
ako možno teraz v dospelosti celá klimatická 
kríza. Treba separovať odpad, treba jazdiť 
MHD, treba menej kupovať, viac opravovať... 

A do toho všetky tie bezobalové obchody, 
menštruačné kalíšky, recyklovaný papier a 
kompostovateľný plast... No kto sa v tom má 
vyznať? A do toho na nás hučí nejaké šest-
násťročné severské decko a všetci sú z toho... 
No budem ja triediť škatuľku od cigariet do 
troch košov? No budem! Šak toto. Budem. 

Áno, je to otravné. Viac ako umyť si ruky 
pred jedlom a zuby po jedle. Ide ma šľak trafiť 
z váženia tovaru v bezobalovom obchode, ide 
ma roztrhnúť z trhajúcich sa papierových 
nákupných tašiek, neznášam studené svetlo 
úsporných žiaroviek a naberanie si vody zo 
záchodov na pumpe do vlastnej fľaše.

Lenže.

Máme tu dosť vážny prúser a tí, čo ho 
nevidia, ho nevidia len preto, že nevytiahli 
päty z domu, alebo ho vidieť nechcú. Čiže 
ak ste ten prvý prípad, tak sa začnite poze-
rať okolo seba, ak ste ten druhý, myslite na  
(a teraz by sa hodilo povedať „svoje vnúčatá“, 
lenže bohužiaľ, času je málo a ja musím na-
písať „svoje deti“).

Aj mňa to neskutočne všetko otravuje a vô-
bec mi to nepríde ani cool, ani nijaký zaujíma-
vý lifestyle. Naozaj sa mi nechce. Definitívny 
benzín mi do ohňa priliala až skutočnosť, keď 
som prišla na jeden neobývaný ostrov v Indic-
kom oceáne. Nežili na ňom nikdy žiadni ľudia, 
napriek tomu bol plný smetí. Smetí z celého 
sveta, naplavených morom na belostné pláže. 
Áno, určite ste to videli vo svojom newsfeede 
na Facebooku aspoň 500-krát. Keď to však 
vidíte pri svojich nohách zaborených do bie-
leho piesku v kontraste s tyrkysovou lagúnou, 
zdvihne sa vám viac adrenalín ako žalúdok.

Starostlivosť o našu zem si v tejto ne-
šťastnej dobe treba proste vtlačiť do svojich 
návykov tak isto ako oné umývanie rúk a 
zubov. A hlavne to narvať do návykov našim 
deťom. Teda ak chceme, aby tú klimatickú 
krízu prežili.

Horia pralesy. Topia sa ľadovce, hladina oceánov 
stúpa. Malé dievčatko Greta na samite OSN obvinila 
svetových vodcov: „Ľudia trpia, ľudia umierajú, celé eko-
systémy sa rúcajú. Sme na začiatku masového vymierania.  
A vy aj tak hovoríte len o peniazoch a rozprávky o nekonečnom 

ekonomickom raste. Ako si to dovoľujete?“ Kto je človek? Má azda moc zničiť 
planétu? Na rozdiel od iných tvorov, človek si na sebe nesie dar i kliatbu – 
obraz Boha: sme schopní tvoriť nové podoby sveta. 

Nacistickí vizionári snívali o novom svete Nadčloveka. Komunistickí 
vizionári snívali o Novom svete beztriednej spoločnosti. A na obzore je 
nový sen zo Silicon Walley: Homodeus – postbiologický človek. Digitálna 
večnosť človeka uchovaná v nesmrteľnej umelej hmote.

Vízie krásneho nového sveta sa však ľahko menia na nočnú moru. Ob-
chádza nás úzkosť z Frankensteina. Človek morálne nestačí silám svojho 
tvorivého intelektu. Tvoríme diela, ktoré nad nami vládnu. Ak neopustíme 
svoju bohorovnosť a živočíšny egoizmus, môžeme zničiť seba i svet.

Človeku bola udelená nová zodpovednosť, napísal C. G. Jung. Už sa nemôže 
vyhovárať na svoju malosť a ničotnosť, pretože temný Boh mu vložil do rúk atómovú 
bombu a chemické zbrane a dal mu moc vyliať na svojich spolu-tvorov apokalyptické 
ampule hnevu. A keďže mu bola zverená takmer božská moc, nemôže zostávať naďalej 
slepý a nevedomý. Musí sa dozvedieť niečo o Božej prirodzenosti a o metafyzických 
procesoch, ak má porozumieť sám sebe, a tak dosiahnuť poznanie Boha.

Krásny nový svet

Klímaktérium

Daniel Pastirčák

Zuzana Uličianska

Literatúra rozhodne 
nepatrí do slonovino-
vých veží vzdialených 
od reálneho života. Skvelým príkladom je 
dielo Herberta Georgea Wellsa. Anglický 
spisovateľ bol jedným zo zakladateľov sci-

-fi. A v jeho knihách ako Stroj času, Vojna 
svetov či Prví ľudia na Mesiaci slávila fan-
tastika triumf.

Wells sa však s tým neuspokojil a celý 
život ho zaujímali otázky ľudstva. Jeho 
budúcnosťou sa zaoberal na konci života. 

„Človek neprichádza na svet z vlastnej vôle 
a je spoločným dedičom toho, čo sa nazhro-
maždilo z minulosti,“ písal do novín Times 
a následne rozvinul v diele nazvanom jed-
noducho Práva človeka.

 
Wellsova kniha z roku 1940 aktuálne vy-

šla v slovenčine v banskobystrickej Literár-
nej bašte a tak sa aj v krajine pod Tatrami 
môžeme presvedčiť, do akej výraznej mie-
ry inšpirovala prijatie Všeobecnej deklará-
cie práv v OSN. Áno, sú to práve tie práva 
jednotlivca ako sloboda prejavu, o ktorých 
dnes tak radi bľabocú tí, čo pre ne nikdy 
ani prstom nepohli, a všetci vieme, že ak 
by sa dostali k moci, pri prvej príležitosti 
ich podupú a zničia.

 
Wells navštívil Československo na kon-

grese spisovateľov v lete 1938, keď sa na 
kontinente schyľovalo k vojne a ožívalo to 
najbarbarskejšie v človeku. No Wells ne-
pripomína len naše slobody, podľa neho 
každá ľudská bytosť „bez rozdielu rasy, farby 
pleti alebo vyznávanej viery či politického 
presvedčenia“ má nárok aj na „jedlo, ubyto-
vanie, ošatenie, lekársku starostlivosť a opa-
teru dostatočnú na to, aby si uvedomil plné 
možnosti fyzického a mentálneho rozvoja“. 
Doplniť by sa zažiadalo azda ešte právo 
vzdorovať, ak by nám naše neodňateľné 
práva chcel niekto vziať.

Wells však už pred desaťročiami vnímal, 
že jednotlivec je v modernom svete mimo-
riadne ohrozený a že len spoločným úsilím 
môžeme čeliť globálnym hrozbám, ekologic-
kým problémom a vykorisťovaniu, sebectvu, 
xenofóbii a totalitarizmu. „Neverím, že je 
možné pokračovať v súčasnom spôsobe ži-
vota, ktorý prevláda vo svete,“ prízvukoval. 

„Buď ľudstvo skolabuje... alebo sa náš druh 
vydá po namáhavých, ale zjavných cestách.“

LITERÁRIUM
Petra Gettinga

Po namáhavých 
cestách

Prežiť krízu
Dorota Nvotová
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1. Preverte si preukaz predajcu, na ktorom je uvedené re-
gistračné číslo, fotka. 
2. Kupujte časopisy označené číslom zhodným s registrač-
ným číslom uvedenom na preukaze predajcu.
3. Predajcu si starostlivo vyberte. 
4. Neplaťte viac, ako je uvedené na časopise, pokiaľ sa 
tak sami nerozhodnete. 
5. Zoberte si svoj zaplatený časopis. 
6. Časopis po prečítaní darujte alebo znehodnoťte tak, 
aby sa nedal znova predať.

1. Predajca nosí preukaz so svojím registračným číslom  
a fotografiou pri predaji na viditeľnom mieste. 
2. Predajca predáva časopisy označené číslom zhodným  
s registračným číslom uvedeným na preukaze.
3. Predajca predáva časopisy na určenom predajnom 
mieste uvedenom na jeho preukaze.
4. Predajca predáva časopisy za oficiálnu cenu uvedenú na 
titulnej strane časopisu. 
5. Predajca predáva časopisy spôsobom, ktorý neobťažuje 
okoloidúcich (je triezvy, čistý, upravený, slušný). 
6. Predajca sa zdržuje na predajnom mieste bez detí do 
16 rokov.
7. Predajca aktívne pracuje na zlepšení svojej sociálnej si-
tuácie a riadi sa pokynmi sociálneho pracovníka.
8. Predajca v Bratislave je povinný nosiť aj oficiálnu vestu 
s logom Nota bene. Začiatočník vestu nemá, iba špeciálny 
preukaz platný v daný mesiac.

kódex predajcu 

kódex kupujúceho
zostavil predajca Nota bene Peter Patrónsky
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Proti prúdu

	 Pouličný	časopis	Nota	bene	začal	vychádzať	v	sep-
tembri	2001.	Vydáva	ho	občianske	združenie	Proti	
prúdu	 ako	 svoj	 hlavný	 projekt	 na	 pomoc	 ľuďom,	
ktorí	 sa	 ocitli	 bez	 domova	 alebo	 im	 hrozí	 strata	
ubytovania	z	 finančných	dôvodov.	Cieľom	je	akti-
vizovať	 ľudí	bez	domova,	pomôcť	 im	získať	seba-
úctu,	dôstojný	príjem,	pracovné	návyky	a	sociálne	
kontakty.	 Úlohou	 Nota	 bene	 je	 tiež	 kampaň	 na	
pomoc	ľuďom	bez	domova.	

 Predajca	časopisu	musí	byť	registrovaný	v	OZ	Proti	
prúdu	alebo	partnerskej	organizácii	mimo	Bratisla-
vy.	Pri	regi-strácii	dostane	3	kusy	časopisov	zdarma,	
všetky	ostatné	si	kupuje	za	0,70 €	a	predáva	za	plnú	

sumu	1,40	€.	 Je	povinný	nosiť	preukaz,	v	Bratislave	aj	
oficiálnu	vestu	a	dodržiavať	kódex	predajcu	(pozri	str.	
42).	Ak	zistíte,	že	niektorý	predajca	porušuje	pravidlá,	
prosím	informujte	nás	alebo	partnerskú	organizáciu.

 OZ	Proti	prúdu	v	rámci	integračného	projektu	Nota	
bene	 poskytuje	 predajcom	ďalšie	 služby:	 základné	
a	 špecializované	 sociálne	 poradenstvo,	 pomoc	 pri	
uplatňovaní	 práv	 a	 právom	 chránených	 záujmov,	
podporu	streetworkera	na	predajnom	mieste,	práv-
ne	poradenstvo	partnerskej	advokátskej	kancelárie,	
tréningy,	skupinové	stretnutia	a	workshopy,	prístup	
do	 kupónového	motivačného	 sociálneho	 obchodu,	
príspevky	 na	 lieky,	 internet,	 PC	 a	 telefón	 zadarmo	

pre	 vybavovanie	 práce,	 bývania	 a	 úradných	 záleži-
tostí,úschovu	 peňazí	 a	 úradných	 listín	 a	 možnosť	
využívať	korešpondenčnú	adresu	o.	z.	na	zasielanie	
osobnej	pošty.	

	 OZ	Proti	prúdu	od	roku	2001	realizuje	pilotné	pro-
jekty	 v	 oblasti	 riešenia	 bezdomovectva,	 iniciuje	
systematické	 a	 legislatívne	 zmeny	 na	 národnej	
úrovni,	 vydáva	knihy	z	pera	 ľudí	bez	domova,	or-
ganizuje	odborné	konferencie	 a	 vydáva	odborné	
publikácie.	 Je	 členom	 siete	 pouličných	 časopisov	
INSP,	organizácie	FEANTSA	a	Slovenskej	siete	proti	
chudobe.	Viac	na	www.notabene.sk.

Každý otrok má vo svojich rukách [...]. WILLIAM SHAKESPEARE

Troch úspešných lúštiteľov, ktorí do konca mesiaca pošlú tajničku na krizovka@notabene.sk, odmeníme knihou.
Vylúštenie z minulého týždňa: Dobre urobené [je lepšie ako dobre povedané]. BENJAMIN FRANKLIN

28. decembra 2019 vo veku 67 ro-
kov nás opustila Veronika K. Stratili 
sme jednu z prvých predajkýň NOTA 
BENE, kolegyňu a skvelú aktivistku 
za práva ľudí bez domova.

 
Veronika sa mi zapísala do srd-

ca šibalskými očami, múdrosťou a 
kombináciou láskavosti s prímesou 
ľahkej provokácie voči tým, ktorých 
mala rada.

 
Hoci bola trémistka, vyškolila sa 

za lektorku o bezdomovectve. Dávala 
rozhovory, diskutovala s primátorom 
Bratislavy a spolu s pani prezident-
kou Zuzanou Čaputovou otvárala 
našu poslednú konferenciu. Najviac 
milovala diskusie s deťmi na školách.

 
Mala sen zmapovať neobývané 

budovy v meste a prerobiť ich na 

bývanie. Sociálny nájomný byt by 
dopriala každému, kto ho potrebuje. 

„Chcela by som žiť v krajine, kde nie 
je také ťažké získať svoj domov a 
pomoci sa dostane všetkým, čo ju 
potrebujú,“ povedala.

Stres a neistota života v ubytov-
niach sa odrazil na jej zlom zdraví. 
Posledné dni života jej skompliko-
valo aj sťahovanie, pretože ubytov-
ňa bola počas Vianoc zatvorená. 
Nemala kapacitu riešiť svoj zdra-
votný stav.

 
Nemôžem uveriť, že tu už nie je. 

Mali sme ešte toľko plánov. Tým naj-
väčším bol získať domov, kde si bude 
pokojne nažívať. Už sa ho nepodarí 
naplniť.

Nina Beňová

VERONIKA, ĎAKUJEME!



Nová kniha
DANIELA PASTIRČÁKA

Dobrá kniha, ktorú  
nenájdete v žiadnom  

kníhkupectve

Kúpite len od 
predajcov


