
EkoUniverzity na Slovensku  
- vízie vs. fakty 

Pozývame vás na konferenciu 

Konferencia je určená vedeniam univerzít 
a fakúlt, pedagógom, študentom, ako aj 
všetkým, ktorí svojou aktívnou participáciou 
môžu prispieť k zmene.  

  Dátum a miesto konania: 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Tento dokument 
reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie 
informácií obsiahnutých v tomto dokumente. 

      Organizátori podujatia  Odborná garancia 

Konferencia sa bude konať  
v rámci odborného programu  

7. ročníka najväčšej 
ekologickej výstavy  

na Slovensku  
PRO EKO 2011. 

Záštitu nad konferenciou 
prebrala Dr. h. c. prof. PhDr. 
Beata Kosová, CSc., rektorka 

Univerzity Mateja Bela  
v Banskej Bystrici  

a mesto Banská Bystrica. 

6. máj 2011 
Kinosála Múzea SNP v Banskej Bystrici 

Registrácia: 

Príďte na konferenciu,  
kde získate know-how, ako  

a prečo zaviesť separovaný zber 
na vysokej škole  a budete 

môcť diskutovať o budúcnosti 
„EkoUniverzít“ s odborníkmi 

ako MUDr. Juraj Mesík, 
environmentálny aktivista  
a publicista, ktorý pracoval  

5 rokov ako expert vo Svetovej 

banke vo Washingtone.  

 do 2. mája 2011 cez     prihlasovací formulár 
  

www.opencoliseum.org       projekt.envirofuture@gmail.com     envirofuture.wordpress.com   facebook - EnviroFuture 

                       Partneri podujatia 

http://www.banskabystrica.sk/
http://www.sazp.sk/
http://www.umb.sk/
http://www.bbexpo.sk/proeko/index.htm
https://spreadsheets.google.com/embeddedform?formkey=dEppNHhvNjhWd2xBZVRYaEphMGdOUXc6MQ
https://spreadsheets.google.com/embeddedform?formkey=dEppNHhvNjhWd2xBZVRYaEphMGdOUXc6MQ


Registrácia (9:00 – 10:00) 

Otvorenie 
(10:00 – 11:00) 

• Otvorenie konferencie, predstavenie projektu EnviroFuture  
• Motivácia, prečo zavádzať separovaný zber odpadu 
• Vplyv študentov na životné prostredie 

Audit VŠ  
(11:00 – 11:30) 

• Environmentálny audit priemernej VŠ s následne spracovanými   
  faktami 

Zavádzanie 
separovanéh
o zberu na VŠ  
(11:45 – 12:45) 

• Panelová diskusia so zástupcami z fakúlt/škôl zo Slovenska  
  a zahraničia, ktoré zaviedli separovaný zber (problémy, riešenia) 

Obed (12:45 – 13:15) 

Budúcnosť 
EkoUniverzít 
na Slovensku  
(13:15 – 14:35) 

• Aktuality z enviro diania na Slovensku: 
  Aké je aktuálne smerovanie v tejto oblasti? Akú úlohu v tom    
  zohrávajú univerzity? Zelené úradovanie  
• Panelová diskusia „Vízia smerovania EkoUniverzít“ (Ako by mala 
   vyzerať EkoUniverzita a úloha študentov, vedenia univerzít) 

Workshop  
(14:45 – 15:45) 

• „Možnosti vytvárania EkoUniverzít“- práca v pracovných 
   skupinách 

Záver 
(16:00 – 17:00) 

•  Vyhodnotenie  fotosúťaže „EkoFoto 2011“  
•  Záver a zhodnotenie konferencie 

Program:  

4. mája 2011 o 18:00 sa uskutoční divadelné predstavenie  
na environmentálnu tému „Zelený biznis“  

v priestoroch Kinosály Múzea SNP v Banskej Bystrici. 

Cieľom konferencie je zužitkovať synergický efekt zúčastnených skupín pri vytváraní 
EkoUniverzít na Slovensku a zvyšovaní environmentálneho povedomia. 
 
 

Výstupom z konferencie bude Model vytvárania EkoUniverzít, ktorého súčasťou bude 
aj brožúra „Ako separovať na vysokej škole“, kde budú spracované návrhy pracovných 
skupín a GCP (Good Case Practices) z vysokých škôl. 
 
Úlohou konferencie je prediskutovať možnosti vzniku EkoUniverzít na Slovensku. 
Konferencia bude prebiehať v dvoch častiach. V prvej časti predstavíme dôvody, prečo 
zavádzať separovaný zber, jednotlivé univerzity odprezentujú svoje skúsenosti z tejto 
oblasti a priblížime environmentálny audit priemernej vysokej školy. V druhej časti sa 
panelová diskusia zameria na „Víziu smerovania EkoUniverzít“. Na záver sa účastníci  
v pracovných skupinách budú podieľať na vytvorení modelu EkoUniverzít, ktorý bude 
súčasťou brožúry. 



Informácie o rečníkoch a workshopoch 
 
 

OTVORENIE KONFERENCIE  (10:00 - 10:30) 
  
Ing. Eva Ščepková – spoluzakladateľka EnviroFuture, o.z. 
prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD. - prorektor pre rozvoj a informatizáciu  
 Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. – zástupkyňa primátora mesta Banská Bystrica   
 
  

Panel 1 (10:30 – 11:00) 
MOTIVÁCIA, PREČO ZAVÁDZAŤ SEPAROVNÝ ZBER ODPADU 
 
Martin Valentovič 
Už 10 rokov pracuje v treťom sektore, najprv na dobrovoľníckej báze a od roku 2004 ako 
profesionál. Dva roky pôsobil v dotrieďovacom stredisku, neskôr v oblasti environmentálnej 
výchovy a aj ako manažér environmentálnych projektov. Od roku 2009 je predsedom Priateľov 
Zeme - SPZ, najväčšej mimovládnej organizácie venujúcej sa problematike odpadov. 

 
  

Panel 2 (11:00 - 11:30) 
ENVIRONMENTÁLNY AUDIT PRIEMERNEJ VYSOKEJ ŠKOLY 
  
Mgr. Katarína Hulinová 
vyštudovala environmentálny manažment na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v 
Banskej Bystrici. V súčasnosti je doktorandkou v rovnakom študijnom odbore. Témou jej 
dizertačnej práce je environmentálna politika a partnerstvá mimovládnych organizácií. Vedie 
semináre z predmetov Komunity a tretí sektor a Didaktika biológie. Pracuje ako konzultantka a 
lektorka v medzinárodnom programe Zelená škola a tiež v programe Mladí reportéri pre životné 
prostredie. Zaujíma sa o medzisektorové partnerstvá a realizáciu vzdelávania pre trvalo 
udržateľný rozvoj v školách.  

  
Mgr. Soňa Chlebničanová 
má bakalársky titul z environmentálnej výchovy a magisterský titul v odbore environmentálny 
manažment z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti študuje v 2. ročníku 
doktorandského štúdia v odbore environmentálny manažment. Jej dizertačná práca sa zameriava 
na manažment výchovy a vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj v slovenských školách. Vedie 
semináre z Výchovy k udržateľnému rozvoju a predmetov týkajúcich sa didaktiky biológie. Je 
držiteľkou titulu Lektor environmentálnej výchovy udeleného Španielskou asociáciou 
environmentálnej výchovy a pracuje ako konzultantka v medzinárodnom programe Zelená škola.  



Panel 3 (11:45 - 12:45) 
PANELOVÁ DISKUSIA SO ZÁSTUPCAMI A ZÁSTUPKYŇAMI Z FAKÚLT  
A ŠKÔL, KTORÉ ZAVIEDLI SEPAROVANÝ ZBER 
  
Ing. Jozef Gaál 
absolvoval Fakultu ekológie a environmentalistky v Banskej Štiavnici Technickej univerzity vo 
Zvolene. Aktívne sa podieľal na vedení Ekocentra na fakulte, organizácií prednášok a premietaní, 
na založení študentského časopisu a na udržateľnosti separovaného zberu na fakulte a internáte. 
V súčasnosti pracuje v mimovládnej organizácii Priatelia Zeme - SPZ zaoberajúcej sa znižovaním 
množstva odpadu a toxických látok. 

 
Ing. Dana Bajusová 
vyštudovala Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas štúdia sa 
podieľala na vytvorení projektu EnviroFuture, na organizovaní podujatí na zvyšovanie 
povedomia o životnom prostredí a zavádzaní separovaného zberu na UMB. V súčasnosti je 
internou doktorandkou na Národohospodárskej fakulte EUBA a spoluzakladateľkou 
EnviroFuture, o.z.  

  
Ing. Mgr. Eva Urbanová 
referentka pre oblasť stredného a vyššieho odborného vzdelávania na Odbore školstva a športu 
v Českej Republike. V rokoch 2003-2010 sa podieľala na vytvorení Koncepcie EVVO pre 
Stredočeský kraj. Pracuje ako lektorka „Odborných kurzov s environmentálnou problematikou 
pre žiakov a pedagógov“ v rámci projektu OP VK. 

  
 

Panel 4 (13:15 - 13:35) 
ZELENÉ ÚRADOVANIE A MOŽNOSTI UNIVERZÍT 
  
Mgr. Petra Ďurišová  
ukončila Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave v odbore environmentalistika, zameranie 
ekosozológia a fyziotaktika. Momentálne externá doktorandka na katedre Environmentálneho 
plánovania a manažmentu PRIF UK v Bratislave. Osem rokov pracuje v Centre environmentálnej 
a etickej výchovy Živica v Bratislave ako lektorka, projektová manažérka a ekoporadkyňa. 

 
  
Panel 5 (13:35-  14:35) 
PANELOVÁ DISKUSIA „VÍZIA SMEROVANIA EkoUniverzít“  
  
MUDr. Juraj Mesík 
environmentálny aktivista a publicista, ktorý pracoval 5 rokov ako expert Svetovej banky  
vo Washingtone. Momentálne vyučuje predmet „Global Challenges“ na Univerzite Komenského v 

Bratislave a Univerzite Palackého v Olomouci.  
  
Mgr. Tomáš Profant 
vyštudoval v Brne politológiu a medzinárodné vzťahy a európske štúdiá. Momentálne je 
doktorandom na Viedenskej univerzite. Zaoberá sa vzťahmi medzi globálnym Severom a Juhom a 
post-rozvojovým prístupom.  



WORKSHOP 1 (14:45-15:45) - Certifikácia „EkoUniverzít“  
 
Popis: Workshop je určený pedagógom a študentom. Jednotlivé pracovné skupiny sa budú podieľať 
na návrhu konkrétnych krokov, ktoré by mali byť základom pre vznik certifikovaného programu  
„Eco-Universities“.  
 
Cieľ: Využiť potenciál zúčastnených skupín a diskusiou dospieť k navrhnutiu podmienok pre 
EkoUniverzity.  

  

WORKSHOP 2 (14:45 - 15:45) 
MUDr. Juraj Mesík  
 
Popis: Workshop je určený pedagógom a študentom prírodných aj spoločenských vied so záujmom 
o globálne trendy a ich dôsledky. V posledných mesiacoch a rokoch vyšlo viacero zásadných štúdií 
analyzujúcich dôsledky ropného zlomu a zmien klímy napríklad na moderné armády (Peak oil, 
bezpečnostné dôsledky nedostatku zdrojov - Bundeswehr a iné), v porovnaní s nimi zatiaľ zostáva 
väčšina univerzít vo vzťahu k týmto trendom viac-menej pasívna. Účastníci workshopu budú 
stručne zoznámení s problematikou a dynamikou  ropného zlomu a zmeny klímy a s dôsledkami 
týchto dvoch procesov na spoločnosť. V ďalšom budú diskutovať o možnostiach prípravy a 
adaptácie univerzít na ich zvládanie. 
 
Cieľ: Posilniť povedomie účastníkov workshopu o závažnosti ropného zlomu a zmeny klímy, 
poskytnúť im základné informácie o ich dynamike a anticipovaných dôsledkoch a inšpirovať ďalšie 
aktivity smerujúce k adaptácii univerzít. 


