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 Pestovať a chovať zvieratá sme začali  s príchodom prvého syna. Od toho času nám 
pribudli ďalšie štyri deti, ktoré sú zrastené so záhradou od svojich prvých týždňov života. 
Sadia, plejú, nastieľajú, budujú i polievajú. Kŕmia zvieratá, zaháňajú ovce do ohradníkov, 
zbierajú vajíčka, napájajú zajace, na večer zatvárajú husi. Záhrada a všetko živé v nej 
je neodeliteľnou súčasťou nášho rodinného života. Náš záujem o pestovanie začal však 
prvými príkrmami prvorodeného. Chceli sme pre neho to naj, to domáce, to bio. Hľadali 
sme spôsob, ako to dosiahnuť, a pritom sa v záhrade nenadrieť. Permakultúru sme mali 
priamo pod nosom. Naša suseda pestovala pomocou permakultúrnych princípov. Na prvý 
pohľad neudržiavaná džungla v nás vzbudila nedôveru. Presvedčilo nás až dobrovoľníčenie 
na novozélandských permakultúrnych farmách. S našimi prvými maličkými synmi sme 
denne dobrovoľnícky pomáhali farmárom a zároveň si ohmátávali a spoznávali ako vyzerá 
zabehnutá permakultúrna farma. Zistili sme, že záhrada, ktorá je v súlade so zvieratami, 
rastlinami aj človekom existuje a jej plody sú presne tie bio, zdravé, i keď často menšie 
a niekedy s červíkom.
 Po návrate domov sme predali dom, kúpili starý sad a v ňom sme s pomocou 
rôznych odborníkov vybudovali permakultúrnu záhradu a ekologický drevodom. Na našom 
blogu www.lifereset.sk sme publikovali články s našimi skúsenosťami, ktoré sú poctivo 
zažité, nielen naštudované. Plynule som absolvovala Úplný kurz permakultúrneho 
dizajnu u predstaviteľky permakultúry na Slovensku Patricii Pavlovskej. Pati a rovnako 
permakultúrnej dizajnérke Paulinke Urdovej ďakujem za ich láskavé vedenie a učenie, 
vďaka ktorému sa stala permakultúra našim životným štýlom.
 Mojou motiváciou pre život spojený s permakultúrou sú deti. Uvedomujem si, 
ako pozitívny vzťah k prírode formuje naše hodnoty a životné postoje. A to je výbava, ktorú 
chcem mojim deťom do života odovzdať. Mať dobré vzťahy s ľuďmi, prírodou a so samým 
sebou. 

Zuzana Matúšová Girgošková

predslov
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8
oD semienKa 
po rastlinku 



131

Predstavme si ideálny svet. Záhrada je rozplánovaná, krásne navrhnutá. Vyrástli v nej 
stromy, kríky, ale aj našou rukou vyvýšené záhony, dažďová voda tečie zo zberných nádrží, 
kompostovisko sa plní a ožíva kompostom. Teraz je na rade pestovanie ako také. A to sa 
začína maličkým semienkom. Semienko takej rukoly má menej ako milimeter a napriek 
tomu dostatok sily k tomu, aby z neho vyklíčila rastlinka so šťavnatými listami. Predtým, 
ako k tomu dôjde, je veľmi užitočné poznať zásady správneho siatia. Pre zber zdravej úrody 
je dôležité už to prvé - vloženie semienka do zeme.
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Chilli dokáže na malej ploche priniesť bohatú úrodu. Prebytky môžete 

nasušiť a darovať napríklad k vianociam. Pri predpestovaní priesad 

je dôležité striedanie vlhkých a suchších cyklov, preto je dobré nechať 

rastlinu aj nepoliatu. s predpestovaním začíname už v januári. 

Efektívne chilli



133



134

v lete je všetkého dostatok. vo februári mávame v pivnici ešte tekvice, 

hokaidá, zemiaky, mrkvu a zeler. v mrazáku sú zásoby strukov, 

špenátu, brokolice, karfiolu, polievkových viazaničiek z vňate: petržlen, 

stropkový zeler, paprika, pór. rovnako zmrazené máme aj vlastné 

mäso. v policiach máme sušené jablká a tiež sušené slivky, aróniu 

a orechy. odložené sú aj bylinky do čajov. stále máme debničku jabĺk. 

na celú zimu máme aj dostatok cibule a cesnaku. Denne máme 

vlastné vajíčka a vo fóliovníku čerstvý pór i ružičkový kel. 

Sebestační
po celý rok



135



136



137

Keď cibuli klesne vňať k zemi, je načase ju pozbierať. ak hlásia 

slnečno, nechávame cibulu ležať na záhone, aby preschla. následne 

ju pozbierame a viažeme do viazaničiek. tie je dobré zavesiť na suché 

miesto. my máme viazaničky zavesené pod prístreškom pred pivnicou. 

Vňať prezradí, kedy
 s cibuľou von
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Pôde celkovo pomáha ak pestujeme polykultúrne, teda v zmiešaných 

záhonoch. rasliny rôznych druhov zeleniny odčerpávajú rôzne živny 

z pôdy a nevysilia ju tak, ako pri monokultúrnom pestovaní. zároveň 

je to prevencia pred škodcami.

Zmiešaný záhon
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akonáhle vyzbieram šalát z prvého záhona, miesto získa spolu s ním 

vysiata mrkva. Po zbere špenátu príde narad zasadenie paradajky. 

Po vybraní cesnaku vznikne miesto na neskorú výsadbu zemiakov.

Systematická 
výsadba
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PrÍBeH o tom, 
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Náš životný príbeh 
Na záver tejto publikácie sa s vami chcem podeliť o to, ako celý náš príbeh neštandardného 
života vznikol. Ako sme sa dostali k zdravému bývaniu a ako vnikli naše knihy či film. 
Za všetkým ste vo veľkej miere vy. Naši čitatelia, fanúšikovia, ktorí nás k týmto veľkým 
rozhodnutiam buď nakopli, alebo nás podporili. Za to vám patrí naše veľké ďakujem.
 
Na začiatku nášho blogu lifereset bolo zúfalstvo. Áno, čítate dobre – zúfalstvo. Veľmi 
som chcela našu rodinu zachrániť pred možným rozpadom. A to až tak veľmi, že som 
zapla všetky motory a uverila tomu, že prekážky neexistujú. To druhé bolo kľúčové.

Myslieť, ako sa to dá
Potrebovali sme zmeniť prostredie a zabehnuté koľaje. „LifeReset, jasné!“ 
Prišlo mi vtedy ako blesk z jasného neba. Reštartovať si život. Tak sa potom 
volala aj relácia vo vysielaní rádia Jemné, ktorú som počas našej ďalekej cesty 
pripravovala. Bola kľúčová pre naplnenie môjho sna – vycestovať s celou 
rodinou na opačný koniec sveta, na Nový Zéland. Samozrejme, ako mladá rodina  
s dvoma malinkými detičkami, sme nemali voľných 4 000 eur na letenky. „Viem, že nám 
pomôže vycestovať, dobrovoľníčiť. Najlepšie v prírode. Rada by som šla na nejakú ekofarmu,“ 
hovorila som vtedy do telefónu svojej najlepšej kamarátke Veronike. S obavou som jej 
dodala: „Začína jeseň, kým si všetko na dlhú cestu zariadime, bude zima. A to už sú farmy 
pasé.“ Ona sa ma spýtala, kde by boli ešte pre nás aktuálne. A ja z brucha, že na Novom 
Zélande, no tam nás náš rodinný rozpočet nepustí. Je to nemožné. Veronika vtedy 
povedala pre mňa kľúčové slová a povzbudenie, ktoré ozaj môžete čakať od najlepšieho 
priateľa: „Začni hľadať cestu, ako sa to dá a nie, ako sa to nedá.“ Zložila som telefón 
a odvtedy sa náš život začal odvíjať priam neuveriteľne. Lebo som ja a celá moja rodina 
uverili, že prekážky neexistujú, len výzvy.
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Ako na Nový Zéland s rodinou?
Povedala som si, som novinárka. Budem o našej ceste písať. Kamoška z Poľska si založila 
stránku familywithoutborders.com, kde píše a má tam aj reklamu. (V tom čase, 2013, 
sa s blogovaním ešte len začínalo a náš blog bol medzi úplne prvými na Slovensku.) 
Začal sa trojmesačný náročný proces tvorenia projektu, webstránky, prezentácie 
projektu, oslovovania potenciálnych partnerov až po rokovania a napokon príprava 
na cestu a odlet. Keď si na to spätne spomínam, tak moja motivácia bola obrovská… 
Podarilo sa nám vtedy s projektom dobrovoľníčenia rodiny na novozélandských 
ekofarmách osloviť jednu cestovnú agentúru. Dali nám letenky a my im kampaň 
v podobe trojmesačnej relácie v rádiu a tiež desiatkov článkov na blogu a v slovenských 
i českých médiách. Inak povedané, sme si to „odmakali“. Silný moment nastal vo chvíli, 
keď malo padnúť rozhodujúce áno pre naše letenky. Vtedajší šéf margketingu sedel 
oproti mne v Brne na ich pobočke a povedal mi: „Veľa rodín by potrebovalo reštart, ktorý 
by zachránil ich rodiny. Nemôžem tam poslať seba ani všetkých, ale môžem tam poslať vás. 
Choďte!“ Bol to dojímavý a nezabudnuteľný moment. Dodnes som tomu človeku vďačná. 
Bez neho by, rovnako ako bez Veroniky, žiaden LifeReset nebol.

Skončila som nezamestnaná
Po návrate som neustále písala články na náš blog. Len tak zadarmo, ako sa povie. 
Šlo do toho veľmi veľa času a energie. Veď si pozrime obsah na tejto stránke. Aj vďaka 
tomu sa nám podarilo osloviť rôznych odborníkov, aby sa zapojili do budovania nášho 
mobilného domu či permakultúrnej záhrady. Oni nám pomohli svojimi vedomosťami 
a my im naším čítaným blogom. No materská skončila a okolie sa zaujímalo, kedy 
nastúpim do roboty. Pol roka som bola nezamestnaná. Prečo? Taká šikovná baba? Šla 
som proti prúdu. Veď náš blog nie je len o múdrostiach, ako robíme všetko správne, 
ale aj o tom, ako sa na chybách učíme. Chcela som sa zamestnať alebo zarábať. Veľmi. 
Ponuky aj prichádzali… Ale. Ale dôvod, prečo sa nič z toho nerealizovalo, bolo pre moje 
uvedomenie. Uvedomenie, že ja mám byť ako matka a žena doma. Že pre moje deti bolo  
a stále je dôležité, že keď prídu domov, nájdu doma spokojnú mamu, ktorá ich 
čaká už tradične s polievkou. A tiež spokojnú manželku, ktorá má možnosť 
stíhať domácnosť aj veľkú záhradu. Spokojnú ženu doma, ktorá vypĺňa 
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začínali sme na holej lúke. za sedem rokov vyrástol v starom sade 

zdravý eko dom a prírodný raj.
Pred a po 7 rokoch



258

domov teplom, aké nám nedá žiadny krb. Aj tu nastal zlomový bod. Môj muž, 
ktorému som za to veľmi vďačná, sa vtedy zachoval veľmi mužne. „Budeš žena  
v domácnosti. Ja nás budem živiť. Je to moja úloha, nie tvoja.“ Pre kariérne založenú 
ženu, akou som bola, to bolo polročné trápenie sa, prijať, že budem ženou v domácnosti. 
Pre náš rozpočet to bol tiež zásadný škrt. No dnes viem, že to je a bolo správne. Ďakujem 
za túto lekciu.

Plynúť so životom 
Keď som sa odovzdala tomu, že budem žienka domáca, hádajte čo sa stalo?! 
Prišla mi ponuka písať odborný stolársky časopis z domu. Štyri roky som 
tvorila jeho obsah a nesmierne veľa som sa naučila o technických informáciách 
pri tvorení nábytku a interiéru. Spolu s vedomosťami o tvorbe zdravého interiéru 
a informáciami zo stavebníctva som získala ucelený prehľad. Popri časopise som 
mala dostatok času živiť aj blog. Podarilo sa nám opäť vycestovať do Thajska  
a Kambodže, potom po štátoch Škandinávie. Po celý ten čas sme sa veľa, veľmi veľa 
vzdelávali. Urobila som si kurz Úplného permakultúrneho dizajnu u Patricii Pavlovskej. 
Písaním časopisu som bola neustále ponorená v téme interiérového dizajnu. Vďaka 
vedeniu interiérovej dizajnérky Veroniky Kotradyovej som stále lepšie chápala princípy 
zdravého interiérového dizajnu. A mnoho ďalšieho. Spolu s lektormi sme organizovali 
praktické workshopy. Ľudia si na ne tak zvykli, že aj keď sme mali na svete naše tretie 
maličké bábätko a v tom roku sme organizovanie neplánovali, tak oni sami nám písali, 
kedy bude opäť záhradný kurz. A tak sme im, teda vám, začali načúvať. Prichádzali 
požiadavky, aby sme nielen o záhrade, ale aj o stavbe začali prednášať. Vznikol formát 
celodenného seminára Svojpomocný mobilný dom za 25-tisíc s udržateľnou záhradou. 
Ľudia boli a sú nadšení. No zase sme počuli kľúčové slová pre náš posun: „To, čo robíte, 
je skvelé. No chce to posunúť ešte viac k ľuďom. Tieto informácie by sa mali učiť na základnej 
škole.“ Presne si pamätám skupinu, v ktorej tieto slová zazneli.
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spustnutý slivkový sad je dnes domovom pre sliepky, ovce, kačky, 

husy, zajace, mačku i psa. 

Za 7 rokov
 z opusteného 

na živé miesto
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Čas na dozretie 
„Zuzi, čo keby ste o vás natočili dokumentárny film?“ píplo mi na Messengeri od kamoša 
Petra Cocha. Poslal mi rovno aj link na švédsky dokument o nejakej rodine, ktorá žila 
podobne ako my. Viete, čo pípol Messenger jemu? „Zabudni. Nepotrebujeme sa ešte 
viac zviditeľňovať.“ Pol roka som s tým bojovala. Rovnako prišiel aj kontakt na filmára 
Juraja Ondráša. Po pol roku som súhlasila s tým, že mu len odovzdám natočené zábery 
zo stavby mobilného domu a on z toho niečo urobí. „Vieš, Zuzi, ale to chce aj teraz, 
ako to vyzerá a tiež nejakú tú atmosféru a príbeh…“ A nechali sme sa nahovoriť. Dva roky 
života strávené tvorbou dokumentárneho filmu “V zdravom dome žijú šťastní ľudia”, 
ktorý by mi v žiadnom mojom ani Jančiho sne nenapadol. No musím odovzdať pochvalu  
i poďakovanie Jurajovi Ondrášovi, že tento projekt nám naozaj vyšiel. Je prínosom 
pre spoločnosť a prináša ľuďom konkrétne tipy, ako skvalitniť bývanie a vytvoriť domov. 
No pravdu povediac, na jeho tvorbu chýbali peniaze. Na každý projekt sa mi vždy 
podarilo nájsť partnerov, ktorým som si písaním článkov a medializáciou odpracovala 
ich podporu. Tentoraz ticho. Získali sme niečo málo peňazí, niečo sme zafinancovali, 
no na dokončenie nám chýbalo 5-tisíc eur. „Zuzi, poďme to financovať cez crowfonding,“ 
nahováral ma Juraj. „Mám doma tri deti, z toho jedno bábätko. Nemám kapacitu ponúknuť 
odmeny za finančnú podporu ľuďom, ktorí prispejú na film.“ A opäť tie slová od ľudí: 
„Treba tieto vaše poznatky a skúsenosti dať von.“ Nasledovala silná cesta osobnostným 
rozvojom…

Len pripustiť, že sa to dá
A kruh sa v tomto článku uzatvára. „Stačí pripustiť, že aj s malými deťmi to zvládneš,“ 
povedala mi vtedy moja známa. Tak s maličkou dušičkou som začala písať prvé verzie 
kníh “Ako mať krásnu jedlú záhradu a nenadrieť sa” a ”Útulný a zdravý domov”. Prišli 
aj chvíle pochybností. Najväčšiu krízu som prežívala na našej ceste po Izraeli, kde sme 
boli aj s naším malinkým Matejkom. Bola to naša cesta za tichom, mindfulnessom 
a vnútorným hlasom. A vtedy som písala na Slovensko povolaným osobám, že všetko 
chcem stopnúť. Že na film ani knihy nemám kapacity. Asi sa zasmejete pri ďalších 
riadkoch, ale moja kamoška, ktorá vykladá karty, mi napísala: „Zuzi, nevzdávaj to! 
Keď som pozrela do kariet, posledná hovorila, že na konci tohto projektu bude jedná veľká 
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rodinná oslava. Oslava úspechu.“ Hej. Na základe takéhoto netradičného povzbudenia som 
s Jančim pokračovala ďalej. Bola som v ôsmom mesiaci svojho štvrtého tehotenstva, keď 
na svet prišla naša prvá kniha o záhrade. V deviatom, keď vyšla kniha o zdravom domove. 
A bola som pár dni po termíne očakávaného pôrodu, keď sme po nociach konečne 
dostrihali film. Boli to všetky poobedné spánky syna počas, ktorých som neoddychovala 
ale tvorila. Boli to hodiny v strižni. Boli to cesty vlakom na otočku z Trnavy do Žiliny 
a späť za jeden deň s obrovským bruchom. Boli to noci pri strihaní. „Neporodím skôr, ako 
ten film dostriháme!“ A aj sa tak stalo. O pol jednej v noci sme film dokončili. Na druhý deň  
v noci som začala rodiť. Do našej rodiny za deväť mesiacov pribudlo okrem troch 
umeleckých detí (dve knihy a film) aj naše vytúžené dievčatko Alžbetka.
 
Tu cesta nekončí
S veľkým bruchom to nebolo to jediné, čo som robila. Ešte sme sa s Jančim dali na stavbu 
ukážkového mobilného domu. To čo sú zase za nápady? Opäť prišli od ľudí, ktorí 
k nám chodili na semináre. Ich prosba bola, aby sme urobili aj praktický kurz stavania 
domu. Tiež, že by si radi vyskúšali bývať v takom zdravom dome. A samozrejme, nech 
im taký postavíme. Vznikol projekt www.homereset.sk. Workshopmi sme stavali dom 
a učili ľudí postaviť si svojpomocne drevodom. O tom všetkom som ešte aj natáčala 
vlogy na YouTube kanál Homereset (kuk, je to vtipné). Dom je už hotový a prenajíma 
sa. A raz bude na predaj. V tom celom má kus obrovskej práce Janči. On ma vo všetkom 
podporoval a zároveň, aj napriek jeho vlastným pochybnostiam i krízam, sa posúval ďalej. 
V určitom momente dospel do bodu, keď sa musel rozhodnúť. Skončiť projekčnú činnosť 
a plne sa venovať len stavaniu zdravých domov a kurzom cez LifeReset alebo zostať  
v komfortnej, bezpečnej zóne bez strachu z nepoznaného. Má moju úctu a rešpekt. 
Rozhodol sa vykročiť a zavrel projekčnú kanceláriu s rozbehnutým tímom. Trvalo 
to skoro celý rok. Urobiť definitívne rozhodnutie a na zmenu pripraviť aj zamestnancov. 
Keď som sa ho pýtala, prečo až teraz po roku na to pristúpil, povedal: „Chcem robiť niečo, 
čo bude mať  pre spoločnosť väčší prínos.“ A vtedy mi na um prišli slová z našej večernej 
modlitby. Ako rodina sa každý večer schádzame, aby sme si uzatvorili deň, povedali, 
za čo sme vďační a o čo prosíme. Vždy na záver poviem:
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za sedem rokov sa rozrástol sad i naša rodina. Permakultúrna 

záhrada a spätosť s prírodou pozitívne ovplyvnila náš život, 

ktorý nabral obrovskú hĺbku.

Rozrástla 
sa aj rodina
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 „Bože, ďakujem ti za dnešný deň, dôverujeme ti, že všetko, čo pre nás pripravíš, je správne, 
že všetko dokážeme zvládnuť. Zajtrajší deň budeme prínosní pre svet a budeme rozvíjať 
naše talenty a lásku voči sebe a svojim blížnym.“ Keď toto dennodenne počúvame, potom 
sa rýchlo stane, že to aj začneme žiť. Túžbu byť prínosný pre svet, rozvíjať svoje talenty 
a lásku. Prijať a prijať všetko ako správne, čo nám život prinesie do cesty.

Už „nič“ nie je nemožné
Vytvoriť veľký film či vydať knihy by som nedokázala, keby som neuverila, 
že prekážky neexistujú. Že sny si vieme plniť a je to potrebné pre pokoj v nás. Preto, 
keď prišla myšlienka vytvoriť detské obrázkové knihy, už som nepochybovala. 
Jednu som mala otvorenú pred naším malým synom Matejkom a hovorila som mu: 
„V tejto knihe je bager aj rozmiešavač, aj kopec betónu a nikde ani strom, ani drevo, 
ani zelená strecha. Toto mi nejde ťa učiť.“ Vytvorím detskú obrázkovú knihu,  
z ktorej budú môcť rodičia deťom ukazovať, ako vyzerá ekologický domček. A zároveň 
sa budú z nej môcť sami učiť. To bude skvelá knižka pre môjho syna! Otočila som 
sa na našu dcérku v perinke, ktorá spokojne spinkala. „Aj pre teba urobíme knižku.“ 
Po roku práce som vydala detskú knihu permakultúry “Alžbetka s Klárkou si vysnívajú 
čarovnú záhradku”. Uvedomila som si, že ak chcem pre tento svet zmenu, začnem 
ju cez deti. Obrázková kniha, ktorú si deti budú prechádzať s rodičmi, dá deťom 
prirodzený pohľad na svet a rodičom nové informácie o tom, ako pestovať a budovať 
prírodnú záhradu. 

S  piatym dieťaťom na ceste
Ako môžete čítať, život nám pripravuje naozaj veľmi spletité a nečakané situácie. 
Alebo lepšie povedané, nejako si ich tvoríme. A tak sa nám to opäť viac spestrilo 
a do našej rodiny pribudlo piate dieťatko, naša Mária Magdaléna. Človek by si povedal, 
tak teraz ich to už naozaj zastaví v tvorení. Tam, kde to má zmysel, je naplnenie, tam 
to má zelenú a veci plynú bez veľkej námahy. Opäť tak trochu nevinne sme sa ocitli 
v situácii, keď sa nám po období karantény pre Covid-19 rozpadla alternatívna škola, 
ktorú navštevovali naše deti. Boli sme z toho riadne sklamaní. Grafička Katka, ktorá 
túto knihu graficky spracovala, nám prehovorila do duše: „Kto iný má pokračovanie 
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vzdelávacej skupiny prevziať? Máte najviac detí! A na ich vzdelaní vám príliš záleží, 
aby ste ich dali do klasickej školy a škôlky. Ste mladí, máte drive a viete nakopnúť 
veľké projekty.“ A tak sa stalo. Založili sme a dodnes vedieme vzdelávaciu skupinu 
pre deti na domácom vzdelávaní LifeStart, ktorá nesie prvky prírodnej lesnej školy  
a škôlky s aplikovaním permakultúrnych princípov. Pod vplyvom toho, čo žijeme, 
sme nastavili aj novú orientáciu školy na prírodu, zvieratá a vľúdne vzťahy. Darí sa nám 
to naplniť hlavne vďaka úžasnému tímu učiteľov, v našom ponímaní sprievodcov, 
rodičov a detí. Náš životný reštart zmenil naše nastavenie vo všetkých oblastiach života. 
Od stravovania cez bývanie, pohyb, až po veľmi dôležité vzdelávanie. Naším zámerom 
je viesť deti a pripraviť ich pre život tak, aby sa vďaka dobrému štartu vyhli prípadnému 
reštartu. 

Popri škole a s každým pribúdajúcim mesiačikom našej piatej dcéry, som písala nové 
strany pre toto tretie vydanie knihy. Celkovo pribudlo 150 strán, ktoré sama neviem, 
ako a kedy som ich stihla napísať. No sú tu a práve ste dočítali poslednú. Verím tomu, 
že bola pre vás inšpiráciou aj zdrojom dôležitých informácií. Dala som do nej VŠETKO, 
naše skúsenosti, vedomosti i životné postoje. Aby nebola len odbornou knihou, 
ale knihou na precítenie toho, akú hĺbku má život spätý s prírodou. 
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aj vám prajeme mať odvahu meniť veci, dokázať pripustiť, uvidieť 

život aj inak. nebáť sa pomyselných limitov, ale otvoriť sa životu 

naplno. Prajem vám, aby ste aj vy našli váš vietor do plachiet. 

Hlavné je uveriť, že aj vy môžete mať plachetnicu. a tiež, 

že vy určíte, ktorým smerom sa budete uberať.

Život vo vlastných 
rukách 
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Ďakujem rodine Benčíkovej za nádherné fotografie, ktorými celé roky dokumentuje našu 
rodinu a náš vývoj. Ďakujem jazykovým korektorkám a editorke Zuzke, Janke, Majke. 
Ďakujem grafičkám Katke a Evke za nekonečné hodiny mravenčej práce strávenej 
pri navrhovaní a úprave vzhľadu celej knihy. Ďakujem mojim deťom za priestor a trpezlivosť 
pri jej tvorbe. Ďakujem môjmu mužovi, Jančimu, že mi umožňuje realizovať sa a podporuje 
ma na mojej ceste.

podakovanie

2021
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Zuzana Matúšová Girgošková vyštudovala žurnalistiku a medzinárodné vzťahy. 
Jej pôvodným snom bolo stať sa zahraničnou spravodajkyňou. Z hlavných správ RTVS však 
odišla na materskú dovolenku, na ktorej je s malými prestávkami už jedenásty rok, aktuálne 
s piatym dieťaťom. Obrovská kreativita a silná vôľa ju po celý ten čas viedli k bohatej 
sebarealizácii. Na svojom konte má okrem tejto knihy ešte ďalšie dve: 

„Útulný a zdravý domov.“ Táto kniha hovorí o tom, ako si vytvoriť zdravé prostredie 
pre podporu vitality a dobrých vzťahov. 

Detská kniha „Alžbetka s Klárkou si vysnívali čarovnú záhradku“ obsahuje láskavý príbeh 
s nádhernými ilustráciami, a zároveň jednoduché fotopostupy, ako si krok po kroku vytvoriť 
vlastnú čarovnú záhradku.

O permakultúre a zdravom bývaní nakrútili celovečerný dokumentárny film „V zdravom 
dome žijú šťastní ľudia“. 

Od roku 2015 vedú s manželom permakultúrne kurzy, semináre o zdravom bývaní 
a workshopy ako si postaviť svojpomocne dom. Hlavnou témou je ukázať účastníkom cestu 
k sebestačnosti a zdravému prostrediu v harmónii s prírodou.

   
              www.lifereset.sk                     www.homereset.sk

o autorke
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Kniha Útulný a zdravý domov

Kniha Alžbetka s Klárou 
si vysnívajú čarovnú záhradku

Film V zdravom dome žijú 
šťastní ľudia
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13
BonUs 
PermaKULtúrne 
reportáže
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Ako sme navrhovali náš  
permakultúrny sad

Záhrada tak trochu, 
dosť, inak!

6 krokov k vytvoreniu meditačnej 
záhrady či balkóna

Ako vyzerá permakultúra?
Pozrite si fotky...

Permakultúra je vlastne zdravý 
sedliacky rozum

Ak ste sa práve veľmi nadchli a chcete 
ďalej čítať, pozrite si aj reportáže, ktoré 
sme pripravili pre náš blog 
www.lifereset.sk. Aby sme vám ušetrili 
hľadanie, naskenujte QR kód článku, 
ktorý vás zaujíma mobilom a linka sa 
vám otvorí v prehliadači.

Keby deti mohli stráviť pol detstva 
na strome, tak to urobia

10 tipov ako vytvoriť hravú 
záhradu





vytvorte si svoj sebestačný raj podľa princípov permakultúry. svoju oázu pokoja 

plnú farieb, vôní, chutí a priestoru pre oddych. Áno, je v tom aj oddych, pretože

v permakultúrnej záhrade sa človek nezmyselne nenadrie. v takejto záhrade

sa veľa premýšľa a plánuje. v tejto knihe dostanete návod v kocke ako s prírodou 

nebojovať, ale spolupracovať. Pochopíte čo je to permakultúra a ako ju uplatňovať 

nielen v záhrade, ale v celom živote. naučíte sa koncepčne si navrhnúť celú 

záhradu. na príkladoch reálnych permakultúrnych dizajnov autorky získate 

jasnejšiu predstavu o permakultúre v praxi. Dočítate sa všetko podstatné 

o pôde, semienku, bohatej úrode i chove hospodárskych zvierat. vďaka

detailným fotopostupom sa naučíte vybudovať si zdravú pôdu pre pestovanie 

zeleniny, krásny, takmer bezúdržbový kvetinový záhon, romantický tehlový 

chodník, netradičný fóliovník geodom či do detailu premyslenú hospodársku 

budovu na chov zvierat. z tejto knihy môžete čerpať celý rok po celý život.

9 788097 325275

Ako mať krásnu 
jedlú záhradu 
a nenadrieť sa




