
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. 

Organizátor 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 sa 
dozviete 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 25.apríla 2011 cez prihlasovací formulár 

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

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


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 – 14:45) 

• Aktuality z enviro diania na SR: 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  
(15:00 – 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 (študenti Akadémie umení 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 predstavia 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. 


