
 
 

 

 

 
„Treba robiť viac ako je povinné v škole,  
byť tak trochu všade“ 
 

 

 

 

 

 

Ing. Dominika Stránska 

absolventka Fakulty ekológie a environmentalistiky 2012 

 

 

Dominika, povedz na úvod niečo o sebe – odkiaľ si a kde pracuješ? 
Som rodená Žilinčanka, veľa športujem, hlavne bicykel a lezenie. Tu v okolí Žiliny je veľa 
možností. A práve láska k prírode a úcta k živým bytostiam a túlanie sa po horách ma 
presvedčili ísť študovať ekológiu na Technickú univerzitu do Zvolena.  Na bakalárskom stupni 
som študovala odbor Ekológia a využívanie krajiny (pozn. dnes Ochrana a využívanie krajiny) 
a na inžinierskom stupni odbor Ekológia a ochrana biodiverzity. Mala som aj predmet 
o cestovnom ruchu a vďaka nemu som absolvovala aj Intenzívny program Erasmus  
v Rumunsku, kde sme sa venovali manažmentu a trvalo udržateľnému turizmu vo vysokých 
pohoriach. A možno aj vďaka tomu teraz pracujem ako odborný referent cestovného ruchu na 
Mestskom úrade v Žiline (odbor kultúry, športu a cestovného ruchu a miestneho rozvoja). 
 
Pracuješ veľa ako dobrovoľníčka. Začnime Komunitnou záhradou. 
Cieľom projektu bolo vybudovať  komunitnú záhradu, ktorá by bola zameraná na pestovanie 
vlastnej zeleniny a ovocia, všetko na princípoch permakultúry. Dôležité je, aby si ľudia, ktorí 
nemajú možnosť vypestovať si niečo vlastné, mali priestor, o ktorý sa môžu starať a spoločne 
tak pracovať na zdravom životnom štýle a udržateľnosti života pre ďalšie generácie. Ďalšia 
funkcia záhrady je edukačná. Deti tak môžu pochopiť fungovanie miniekosystému, uvidieť ako 
vecí fungujú, že jedlo sa sadí a nekupuje v obchode . 
 
Ďalší zaujímavý projekt je Ekocentrum lesopark v Žiline. Môže tam prísť hocikto  pozrieť 
a zažiť niečo nové a pomôcť dobrej veci? 
Ekocentrum Lesopark vzniklo v roku 2012 ako projekt občianskeho združenia Preles. 
Organizujeme programy pre deti, týkajúce sa ochrany životného prostredia a spoznávania 
prírody. Programy sú vedené zážitkovou formou. Momentálne vedieme aj zelenú škôlku. 
U nás sú otvorené dvere, pomôcť sa dá vždy, spolupracujeme aj s firmami, ktoré nám 
napríklad pomáhajú pri čistení lesoparku alebo v záhrade. Nie sme otvorení však každý deň, 
vždy len informujeme verejnosť, akú akciu chystáme a že sa môžu zapojiť a pomôcť.  



 

 
Práca v záhrade môže byť aj sranda 

 
 
Tradičnú akciu tam mávate Susedskú slávnosť. Čo by si nám o tejto akcii povedala ? 
Susedskú slávnosť sme organizovali na jeseň 2014 v Bôrickom parku v Žiline, na jar 2015 na 
Bulvári (centrum mesta) a ostatnú sme mali v septembri 2015 na sídlisku Vlčince. Naším 
cieľom je, aby sa ľudia viac stretávali, aby sa lepšie spoznali a dúfame, že v budúcnosti si takúto 
slávnosť zorganizujú sami. Len sme im chceli ukázať, že sa to dá. Počas slávnosti si ľudia môžu 
doniesť koláče, piknikuje sa, hrajú sa hry, tancuje, spieva sa. Slávnosť prebieha v rámci 
festivalu Mesto inak, zámerom je, aby verejný priestor slúžil ľuďom, aby bol bez áut, aspoň 
v tento deň. 
 
Pre školy robíte výukové programy na dané témy, ktoré v škole preberajú? 
Máme vypísané okruhy – napríklad Medzinárodny deň vody, Zeme a pod. – a tie posielame na 
školy.  Okruhy korešpondujú s témami, ktoré majú aj v učive.  My však učivo prednášame živou 
formou, deti veľa tvoria, vždy im ukážeme niečo atraktívne, napríklad dážďovky, akú majú 
funkciu alebo formou hry im ukážeme, ako sa triedi odpad. Deti sú veľmi zvedavé a majú chuť 
učiť sa nové veci, len ich treba zaujať a hlavne musia si všetko prakticky vyskúšať. 
 
Pre aký vekový rozptyl detí robíš výukové programy?  
Prvý stupeň základnej školy. 
 
Na facebooku máte peknú stránku – aj toto si navrhovala a vymyslela ty? 
V tíme Ekocentra je nás viac a pomáhame si. Stránku, teda jej dizajn má na starosti architekta 
Lucka Streďanská.  



 

 
Piknik v záhrade 

 
 
Akú funkciu zastávaš v Ekocentre Lesopark? 
Pracujem tam ako jedna z členov, je to ale na báze dobrovoľníctva. 
 
A v čom spočíva tvoja práca? 
Koordinátorka environmentálnych aktivít, organizovanie workshopov, práca s dobrovoľníkmi 
a práca na komunitnej záhrade. A vlastne všade, kde treba pomôcť.  
 
Ako si sa k tejto práci dostala? 
Počas vysokej školy som brigádovala v kaviarni, kde sme predávali Fair trade kávu a mušty  
z Hostětína a manžel mojej šéfky hľadal do novovzniknutého ekocentra ekológa, alebo 
niekoho, kto sa danej problematike rozumie. Tak a odvtedy som tam . Teraz sme všetci 
výborní kamaráti a navzájom si v jednotlivých projektoch pomáhame . 
 
Tvoj odkaz pre budúcich študentov ? 
Môj odkaz je, aby študenti využívali rôzne pobyty v zahraničí počas školy, aby sa angažovali 
v rôznych občianskych združeniach, chodili na konferencie a stále sa pohybovali v dianí. Keď 
potom ukončia školu, budú už tak trochu “známi“ . A hlavne treba robiť viac ako je povinné 
v škole, byť tak trochu všade . 
 

Ďakujem za rozhovor 
Dominik Zaťko, študent FEE 

 

Pozrite si aj:  http://www.preles.sk/ 
 http://ekopark.sk/ 
 https://www.facebook.com/EkocentrumLesopark/ 

 

http://www.preles.sk/
http://ekopark.sk/
https://www.facebook.com/EkocentrumLesopark/

