„Škola mi dala neoceniteľné základy, neskutočný
prehľad a globálne environmentálne súvislosti,
ktoré využívam dodnes.“

Ing. Peter Halaj
absolvent Fakulty ekológie a environmentalistiky 2007

Kde aktuálne pracuješ?
Aktuálne pôsobím v dvoch pražských neziskovkách:
Byznys pro společnost, ktorá je najväčšou odbornou platformou firiem pre zdieľanie a šírenie
princípov udržateľného podnikania v Českej republike.
Auto*Mat, pražská iniciatíva na podporu lepšieho prostredia pre kvalitný život v mestách,
udržateľnú mobilitu, podporu mestskej cyklistiky, vzdelávania a tvorby komunít.
Aké je Tvoja pracovná pozícia?
V Byznys pro společnost robím na pozícii programového manažéra pre životné prostredie,
koordinujem aktivity zamerané na food waste, cirkulárnu ekonomiku, zdroje a vodu. Náplňou
práce je príprava programov, organizovanie eventov, konferencií, stretnutí tematických
odborných skupín, koordinácia Národnej potravinovej zbierky a ďalšie aktivity s tým spojené.
V Auto*Mate koordinujem individuálny fundraising, ďalej je mojou náplňou komunikácia
a starostlivosť o darcov a Klub přátel, príprava kampaní, strategický rozvoj a pod.

Fundraising v praxi, cestou do Barcelony (2015)
Čo Ťa na práci najviac baví a prečo?
Na mojej práci ma bavia hlavne témy, ktoré sa v dnešnom svete zasluhujú o nemalú pozornosť.
Veď kto ak nie my, by sme s tým mali hýbať.
Najväčšou motiváciou sú reálne výsledky, ako v prípade budovania sebestačného regiónu pod
Poľanou, kde CEPA zrealizovala rad zaujímavých projektov. Avšak neukáže sa to hneď
automaticky, vo väčšine prípadov je to beh na dlhé trate. Predchádza tomu systematická
práca, pravidelná komunikácia, osveta, podpora či vzájomná spolupráca.
Akými pracovnými pozíciami/organizáciami si po absolvovaní fakulty prešiel?
Veľmi rád spomínam na prácu u Priateľov Zeme – CEPA, kde som strávil viac ako dva roky
svojho života. S priateľmi som pracoval na projektoch zameraných na ochranu prírody,
energetickú autonómiu, efektívne využívanie zdrojov, lokálnu ekonomika a bioodpady.
Dobrou skúsenosťou bola pre mňa aj práca na Slovenskej agentúre životného prostredia. Ako
špecialista pre environmentálne informácie a GIS som tu strávil skoro tri roky. Ako lektor
IUVENTY (Slovenský inštitút mládeže) som sa počas štyroch rokov trvania projektu KOMPRAX
snažil motivovať a vzdelávať mladých vedúcich v oblasti projektového manažmentu,
motivácie, tímovej spolupráce.

Kompost workshop s Priateľmi Zeme – CEPA, Ponická Huta (2009)
Dlhodobo (už počas školy) sa angažujem aj v ďalších organizáciách, v ktorých vidím obrovský
potenciál pre lepší svet a spoločenský prínos. Pomáham dobrovoľnícky, ako člen správnej či
dozornej rady.

Ako študent na dobrovoľníckej akcii v Recyklačnom centre
v Pliešovciach s Igorom Chýrom (2004)

Remeselnícka tvorivá dielňa v Slovenskom
banskom múzeu, Banská Štiavnica (2005)
Ako si spomínaš na Fakultu ekológie a environmentalistiky?
Myslím, že moje rozhodnutie ísť študovať na FEE, bolo jedno z najlepších. Škola mi dala
neoceniteľné základy, neskutočný prehľad a globálne environmentálne súvislosti, ktoré
využívam dodnes. Neoceniteľnou súčasťou pre mňa bola spoločnosť ľudí, nové priateľstvá,
motivácia a inšpirácie. Spoločne sme sa podieľali na rôznych ekoaktivitách, liezli po kopcoch,
organizovali prednášky a cestovali. Dôkazom je, že s viacerými „spolužiakmi“ udržiavam
kontakt dodnes.

Prázdniny študentov FEE, Mt. Ararat (2006)

Čo by si odkázal záujemcom o štúdium na FEE a čo už študentom FEE?
„Neboj sa vziať osud do vlastných rúk, využi čo Ti život ponúka, neboj sa zodpovednosti,
neleňoš a buď aktívny. Nikdy nevieš, koho stretneš, čo Ti pomôže a kam Ťa to posunie.“

Odporúčame:
http://www.byznysprospolecnost.cz/
http://www.auto-mat.cz/
http://www.priateliazeme.sk/cepa/

