PRIHLASOVANIE NA KURZ A DODATOČNÉ INFORMÁCIE
Prihlásiť sa môžete vyplnením formuláru na www.alter-nativa.sk, zaslaním prihlášky poštou na
adresu:
Alter Nativa o.z., 049 34 Brdárka 11; e-mailom na adrese alternativa@alter-nativa.sk, telefonicky na
čísle 0910 170 790 resp. faxom na čísle 058 7931 056 najneskôr do pondelka 28.2.2005. Svoju
účasť na kurze je potrebné záväzne nahlásiť vo vlastnom záujme čím skôr, v prípade, ak by sa na
kurz neprihlásil dostatočný počet účastníkov, uskutoční sa rozšírený Úvodný kurz PK s praktickou
ukážkou permakultúrnych riešení v termíne od 1.4. do 5.4.2005. Následne naň sa uskutočnia
Stretnutia priateľov permakultúry s cieľom navrhnúť praktický dizajn a realizáciu štruktúr usadlosti
v Brdárke.
Bližšie informácie ku kurzu Vám radi poskytneme na vyššieuvedenej kontaktnej e-mailovej
adrese alebo telefónnom čísle.
Ako sa dostanete na miesto konania kurzu: Do Brdárky v okrese Rožňava sa dostanete
autobusom z Rožňavy, resp. zo Štítnika. Obecný úrad v Brdárke sa nachádza asi v strede obce na
ľavej strane poniže obchodu za mostom. V prípade potreby zistenia spojov hromadnej dopravy
nás prosím kontaktujte s konkrétnou požiadavkou na vyššie uvedených kontaktných číslach, na
Internete si spoje môžete vyhľadať na adrese: www.cp.sk.

Záväzná prihláška
Kurz permakultúrneho dizajnu, Brdárka, apríl 2005
Záväzne sa prihlasujem na 14 dňový Kurz permakultúrneho dizajnu, ktorý sa
uskutoční v dňoch 1.-14. apríla 2005
(piatok až štvrtok) v Brdárke.
Meno, priezvisko, titul:................................................................................................
Adresa bydliska:..........................................................................................................
Tel:................................................... E-mail: ................................................................
Var. symbol, ktorý uvediete pri platbe cez účet (akékoľvek vami zvolené 6 až 10
miestne číslo):………………………………………………………
Odbor, ktorý Vás hlbšie zaujíma resp. ktorému sa hlbšie venujete:
.....................................................................................................................................
Moje doterajšie skúsenosti s environmentalistikou a ekológiou :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Miesto: .............................. Dátum: ......................... Podpis: ..............................

Alter Nativa o.z. Brdárka 11, 04934, www.alter-nativa.sk
poriada

KURZ
PERMAKULTÚRNEHO
DIZAJNU
s praktickou realizáciou permakultúrnych riešení

Brdárka
1. - 14. apríl 2005
Permakultúra je tvorivý prístup k plnohodnotnému životnému štýlu zdravej hojnosti.
Je cestou pre každého, kto si praje žiť na Zemi udržateľne a vo väčšej harmónii. Je
založená na etickom využívaní krajiny, spolupráci s prírodou a starostlivosti o Zem a jej
ľudí. Je ekologicky zdravou metódou zabezpečenia našich životných potrieb, vrátane
našej stravy, bývania, sociálnych a ekonomických štruktúr. Skúma tiež metódy,
pomocou ktorých je možné ľuďom spolupracovať a obnoviť skutočné komunity.
PERMAKULTÚRA
učí, ako môžeme žiť na Zemi plodne a udržateľne bez toho,
aby sme ju ničili a je základným systémom pre každého,
kto hľadá tvorivé riešenia pre ozdravenie nášho života.
Permakultúra je komplexný prístup k navrhovaniu vysoko produktívnych trvalo
udržateľných ľudských systémov usadlostí, obydlí, záhrad, fariem, balkónov, celých obcí,
miest, regiónov atď.
Jej prístupy boli už otestované na všetkých kontinentoch, vo všetkých základných
typoch kultúr a klimatických podmienok a dajú sa aplikovať na všetky sféry ľudskej
činnosti.
Prínos permakultúry je v tom, že zhrnula podľa svojich možností najlepšie známe
poznatky a riešenia (ekologicky priaznivé a etické) zhromaždené ľudstvom od najstarších
čias po dnešnú modernú dobu a vytvorila ucelený systém pre ich praktické uplatnenie.
Základom permakultúry je etika, realizovaná v podobe praktickej starostlivosti o
Zem a ľudí. V permakultúrnom systéme je nahradená konkurencia spoluprácou,
uniformita diverzitou, konzum kreativitou atď.
Trvalo udržateľná ľudská usadlosť (sídlo) je akýkoľvek ľuďmi obývaný priestor, ktorý je
ekologický zdravý a plodný, ktorý dokáže zabezpečiť svoje prežitie podobne ako prírodné
systémy bez vykorisťovania a znečisťovania. Je trvalo udržateľný z dlhodobého hľadiska a
schopný rýchlo zregenerovať poškodené životné prostredie.

AKO TO VŠETKO ZAČALO ?
Permakultúra nie je nová idea. V mnohých častiach sveta existujú ľudia, ktorí žijú a hospodária vo
svojej krajine udržateľným spôsobom. Pestujú napríklad záhrady navrhované podľa vzoru
prirodzeného lesa a takéto záhrady dokážu zmieneným ľuďom zabezpečiť všetky ich potraviny,
väčšinu ich liekov a textilných vlákien, ako aj niekoľko plodín na výmenu alebo predaj, a to všetko
na pomerne malej ploche. Permakultúra sa naučila mnoho od takýchto tradičných systémov, ale
zároveň využíva aj moderné vedecké poznatky a špičkové technológie.
Slovo permakultúra je skratka vytvorená zo slov „permanetná (tj. trvalá) kultúra“. Názov vytvoril
spoluzakladateľ tohto konceptu, austrálsky lesný odborník Bill Mollison na konci sedemdesiatych
rokov. Po uvedomení si obrovského rozsahu ekologickej deštrukcie a rokoch hľadania a vyvíjania
riešení vydali s architektom Davidom Holmgrenom v roku 1978 prvú knihu- učebnicu, ktorú nazvali
„Permaculture One“. Kniha mala celosvetový úspech a Bill začal cestovať po celom svete, vyškolil
nových učiteľov permakultúry a pomohol navrhnúť a spustiť prvé permakultúrne projekty na všetkých
kontinentoch. Permakultúrne riešenia mali a majú pozoruhodné úspechy pomocou nich sa podarilo
premeniť niektoré suché hladujúce oblasti Indie a Afriky na zelené „jedlé“ lesy, časti krajiny v Austrálii,
západnej Európe a severnej Amerike, zdevastované vplyvom priemyselného poľnohospodárstva,
zregenerovali na ekologicky priateľské, zdravé a prosperujúce. Za jeho prácu mu bola v roku 1982
udelená Alternatívna Nobelová cena.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE KU KURZU
Začiatok kurzu - v piatok 1.4.2005 predpoludním o 11:55 hod.
Ukončenie kurzu - v štvrtok 14.4.2004 predvečer o 17:00 hod.
Ubytovanie je zabezpečené v priestore budovy, resp. v priľahlom dome v obci.
Strava (bezmäsitá) je zabezpečená počas celého kurzu. V prípade potreby sme schopní
zabezpečiť i stravu vegánsku.
Je potrebné si priniesť prezuvky, spací vak, karimatku, (ak máte záujem i vlastný stan),
hygienické potreby, svoju obľúbenú misku, hrnček a príbor na jedenie, písacie a kresliace
potreby (minimálne dve sady jednostranne použitých papierov alebo 3 skicáky A3 alebo 3
veľké zošity A4, farbičky, 4-farebné perá, ceruzky, apod.), pohodlné oblečenie, svoje
špeciálne potreby a stravné doplnky.
Vítané sú domáce produkty z vlastnej produkcie a veci, s ktorými by ste sa radi s ostatnými
podelili.

PERMAKULTÚRNY DIZAJN
Je to spôsob, ako kombinovať všetky potrebné zložky (materiály, koncepcie, stratégie, organizmy,
energie ...) navrhovaného systému do takého vzájomného usporiadania, ktoré prospieva životu vo
všetkých jeho formách.
Je založený na pozorovaní prírodných ekosystémov, múdrosti obsiahnutej v tradičných
poľnohospodárskych a sociálnych systémoch, a tiež na moderných vedeckých environmentálnych
poznatkoch. Využíva vrodené vlastnosti rastlín, zvierat a ľudí, ktoré kombinuje s prirodzenými
charakteristikami prostredia a štruktúr tak, aby vytvoril kultivované ekosystémy, schopné prirodzene
vyprodukovať viac potravín a zdrojov.

KURZY PERMAKULTÚRY
Čo kurzom získate? Naučíte sa designérskemu systému pre navrhovanie trvalo
udržateľných ľudských usadlostí (včítane veľkomiest), založený na spolupráci s prírodou,
aplikovateľný na čokoľvek, od lesných systémov a organického pestovania plodín, až po
primerané technológie a miestnu ekonomiku. Etiku a princípy permakultúry môžete
použiť všade - vo svojom dome, na záhradke, na farme, či na pracovisku - čím pomáhate
vytvoriť čestnejší a menej znečistený svet.Toto je úplný, medzinárodne uznávaný kurz, s
medzinárodne platným vysvedčením.
Permakultúra učí, že každý by mal začať od seba a mal by sa postarať o ten kus zeme,
ktorý mu patrí, či ktorý priamo používa. Každý má aspoň niečo. Čím menej, tým lepšie sa o
to môže postarať. Snaha o lepší svet musí začať najprv v našom srdci a nasledovne na
našom vlastnom prahu. Napriek peknej výzve skoro zistíme, že k správnemu životu
nestačí len chcieť správne žiť, musíme tiež vedieť „ako sa veci majú a dajú robiť vhodne“.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
Vďaka podpore priaznivcov našich projektov je cena kurzu
D 6.500,-Sk / 1 osoba
D zľava 200,- Sk pre nezamestnaných, študentov, dôchodcov
D mimoriadna zľava 250,- Sk pre manželské páry alebo viacerých príslušníkov z rodiny
Jeden z účastníkov, ktorý sa zaviaže, že bude počas dvoch rokov spolupracovať
pri rozvoji projektov pre Asociáciu permakultúry (CS), bude mať umožnené
absolvovať kurz za symbolický poplatok 1.000,- Sk, ktorý pokrýva náklady na
stravu počas kurzu. Ak máte záujem byť týmto účastníkom, kontaktujte nás na
našich kontaktných adresách.
Poplatok za kurz je možné realizovať i formou splátok, podrobnosti je nutné
dohodnúť osobne na našich kontaktných adresách.
V poplatku je zarátaná výuka, strava, ubytovanie a všetky ďalšie náklady spojené s
organizáciou a programom kurzu.
Poplatok v plnej výške, resp. zálohu poplatku vo výške 3.500,- Sk je potrebné uhradiť na
číslo účtu: 0 511 211 192/0900 SLSP, resp. poštovou poukážkou na adresu Alter Nativa o.z.,
049 34 Brdárka 11.

VÝSLEDKY KURZU

O NÁPLNI KURZU PERMAKULTÚRNEHO DIZAJNU
Výuka bude prebiehať pod lektorským vedením lektorov z medzinárodnej asociácie
PERMAKULTÚRA (CS). Kurz sa riadi programom vychádzajúcim z medzinárodne dohodnutého
rozvrhu celosvetovej Asociácie Permakultúry, prispôsobeného podmienkam domáceho
prostredia. Absolventi obdržia medzinárodne uznávaný certifikát permakultúrneho dizajnéra.
Počas kurzu sa môžete dozvedieť, kde získať podrobnejšie informácie a ako sa spojiť s ľuďmi,
ktorí už permakultúru praktizujú. Počas kurzu bude možné prezrieť si zaujímavé publikácie z
permakultúrnej knižnice, informačné materiály zo zaujímavých zahraničných projektov a
Britskej Asociácie Permakultúry. Takisto tu bude možné si zaobstarať príslušné vzdelávacie
publikácie, ktoré sú už k dispozícii v slovenskom alebo českom jazyku - publikácie poskytujú
stručný a zrozumiteľný prehľad princípov a praxe permakultúry.

VEDOMOSTI: Po absolvovaní kurzu budete vedieť, ako máte:
1.
2.

ZRUČNOSTI: Po absolvovaní kurzu budete schopní:
1.

Vytvoriť a zrealizovať design daného miesta (domu, záhradky, ovocného sadu,
farmy, lesa, školy, verejného parku, atď.) pomocou:
(a) získania informácií o danom mieste
(b) vyhodnotenia týchto informácií
(c) vytvorenia designu aplikovaním permakultúrnych princípov na tieto
informácie
(d) naplánovania postupu realizácie designu a plánov údržby a spätnej väzby.

2.

Prispieť k zvyšovaniu sebestačnosti vašej komunity a miestnej ekonomiky.

Kurz je otvorený len pre platiacich účastníkov.
Zvyčajne sa kurzu zúčastňujú ľudia vo veku od 15 rokov.
Kurz je založený na medzinárodnom základnom učebnom rozvrhu, obsahujúcom témy:
Úvodná časť
Permakultúrna etika
Učebné stratégie a metódy
Prístupy k designu
Prírodné vzory
Princípy prírodných systémov Biodiverzita
Divá príroda
Kultivovaná ekológia
Permanentná pastvina
Obrábanie pôdy bez kultivácie
Lesné záhrady
Biologická ochrana proti škodcom
Záhradnícke techniky
Voda v krajine
Čo je "živá voda"?
Akvakultúra
Šetrenie vodou
Zber a uskladnenie vody
Kanalizácia a čistenie odpadových vôd
Lesy a stromy
Energetické transakcie stromov
Typy lesov
Vytvorenie lesa
Lesné hospodárstvo
Pôda
Čo je "živá pôda"?
Regenerácia pôdy
Šetrenie pôdy
Podnebie
Budovy a štruktúry

Stratégie pre rôzne klimatické pásma

Mikroklímy

Mestská permakultúra
Dom a pracovisko
Primerané technológie
Energeticky úsporné plánovanie
Recyklovanie a zber odpadov Znižovanie množstva odpadov
Neviditeľné štruktúry
Skutočné bohatstvo Formálna a neformálna ekonomika
Rozvoj komunity
Prístup k pôde
Praktický design
Postup designu
Prieskum pozemkov
Mapy
Plánovanie projektu
Prezentácia designu

Vysvetliť iným ľuďom princípy a etiku permakultúrneho designu.
Začať aplikovať princípy a etiku permakultúrneho designu vo vašom dome /
prostredí / susedstve / na vašom pracovisku.

POSTOJE: Po absolvovaní kurzu budete:
1.
2.
3.
4.

Používať menej neobnoviteľných zdrojov (čím znížite vaše negatívne dopady na
životné prostredie a zvýšite svoju sebestačnosť).
Investovať prebytky vášho času a peňazí do ľudí s rovnakou etikou, ako máte vy.
Záhradkárčiť - vytvárať jedlé ekosystémy.
Mať sebadôveru, že dokážete tvoriť a realizovať dlhodobé plány pre zvyšovanie
osobnej i miestnej sebestačnosti, pri zachovaní si pokory, umožňujúcej vám
učiť sa z múdrosti a skúseností iných ľudí.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ďalšie informácie o permakultúre, kurzoch permakultúry, aktivitách nášho združenia
Alter Nativa nájdete na

www.alter-nativa.sk

