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Na akej pozícii pracuješ? 

Som koordinátorka programu Lokálnej meny živec, v Centre environmentálnej a etickej 

výchovy (CEEV) Živica vo Zvolene. Okrem toho ešte ako dobrovoľníčka robím konzultantku 

v medzinárodnom programe Zelená škola. Cez túto pozíciu som sa prvýkrát osobne zoznámila 

s CEEV Živica a už vtedy som vedela, že v tejto organizácii chcem ostať  

 

Akú máš náplň práce? Čo Ťa najviac baví a prečo?  

Kto robí na Živici, robí takmer všetko. Grafika, manažéra, styk s médiami, prednášky, 

komunikáciu s mestom a vedúcimi osobnosťami, články, osvetu, organizujem verejné 

propagačné podujatia a mnoho iných vecí. Takýto rozptyl pracovných povinností zaručuje, že 

sa človek nedostane tak ľahko do pracovnej rutiny a vždy mu práca prináša nové zážitky 

a skúsenosti. Na práci s lokálnou menou ma najviac baví oslovovanie a hľadanie nových 

prevádzok, ktoré by sa chceli do živca zapojiť. Takto spoznávam stále nových ľudí, ktorí sa 

stávajú mojou oporou, pomocou a inšpiráciou.  I keď nie som Zvolenčanka v pravom slova 

zmysle, lokálnu menu živec som si hneď zobrala za svoje. Do Zvolena som prišla kvôli štúdiu 

na TUZVO a už som odtiaľto neodišla. Páči sa mi tu, tu som sa našla. Baví ma pracovať 

v komunite, ktorá sa chce rozvíja a chce robiť nové veci. Zmysel lokálnej meny vnímam hlavne 

v podpore miestnej komunity a hľadaní ciest, ako toto docieliť. Je skvelé, keď zorganizujete 

nejakú verejnú akciu, na ktorú prídu vysmiati ľudia, ktorí sa zaujímajú o svoje mesto a o to, čo 

sa v ňom deje. Som rada, že súčasťou mojej práce je aj práca „v teréne“, kde si neustále 

obieham zapojené prevádzky, riešime otázky lokálnej meny, možností vylepšenia, nové 

nápady ale aj starosti, či životné radosti. I keď takáto práca je plná zodpovednosti, termínov, 



je občas i náročná, vložila som do nej svoje srdce a dušu. A vtedy všetko ide ľahšie 

a s úsmevom . Najväčšie zadosťučinenie je pre mňa, keď na ulici stretávam ľudí nejakým 

spôsobom prepojených so živcom, s ktorými vždy prehodím pár milých slov a vtedy vidím, že 

moja práca má skutočný zmysel.  

 

Čo si zo štúdia na FEE využila?  

Okrem úžasných zážitkov zo študentských čias som si zo školy odniesla aj široký rozhľad  

v globálnych témach. Mne najviac pomohli predmety Environmentálna výchova, Metódy 

environmentálnej výchovy a Globálne vzdelávanie. Tu som sa naučila pracovať nie len pre 

seba, ale i pre iných. Tvorili sme výučbové programy, lektorovali sme výstavy, zapájali sme sa 

do rôznych projektov ľudí z mimovládkového sektora. Naučila som sa pracovať v tíme, 

vystupovať pred ľuďmi a hlavne, získala som kontakty na ľudí, ktorí mi neskôr ponúkali rôzne 

pracovné pozície. Štúdium na FEE ma aktivizovalo. Keď som začala študovať, vôbec som 

nemala predstavu, čo by som chcela v budúcnosti robiť. Ale postupom času, ako som sa 

dostávala k rôznym projektom a aj k práci s deťmi a žiakmi, už som vedela, akým smerom sa 

uberať.  

 

A čo Ti naopak chýba/lo? 

A čo mi chýbalo? Viac času, aby som toho mohla robiť ešte viac . Teraz pri svojej práci 

pociťujem ale mierny deficit ekonomických zručností. Lokálna mena živec je širokou témou 

a jedna z vecí, ktoré musím riešiť je aj jej ekonomická stránka. Ale to nepovažujem za chybu 

FEE, ale za svoju vlastnú, že som si nevolila predmety aj z tejto oblasti . 

 

Počas štúdia si sa venovala rôznym mimoškolským aktivitám. Prosím, spomeň niektoré.  

V druhom ročníku som robila výučbový program pre Tihányiovský kaštieľ,  ktorý bol zameraný 

na tému odpady. Program bol určený pre deti základných škôl. Okrem základných informácii 

o minimalizácii odpadu, separovaní a o tom, čo sa s nimi ďalej deje, sme rozvíjali aj tvorivé 

zručnosti, kde si žiaci vyrábali úžitkové predmety z odpadov.  

 

V treťom ročníku sme boli ešte s niekoľkými študentmi z TUZVO zapojení do projektu Čarovné 

miesta Javoria, ktorý zastrešovalo OZ Pospolitosť pre harmonický život. So žiakmi základných 

škôl sme mapovali oblasť Javoria, kde sme vypĺňali mapové listy, zaznamenávali sme 

zaujímavé rastliny, skalné útvary, stromy a iné krajinno-ekologické zvláštnosti. Z celého 

projektu vznikol krásny výstup – veľká obrázková mapa s popismi a našimi fotkami. 

 

Ako štvrtáčka som sa zapojila do programu Zelená škola, kde mojou úlohou bolo poskytovať 

konzultácie a metodické poradenstvo školám zapojeným v programe. Počas školského roku 

som komunikovala so školou a žiakmi, bola som na osobnej návšteve v školách, komunikovali 

sme telefonicky a mailmi. Na Zelenej škole som doteraz  

 

Okrem toho som bola v kontakte so Združením Slatinka, ktoré organizuje vo Zvolene mnoho 

podujatí. Jedným z nich je aj Deň Zeme na Laniciach, kde som dva roky po sebe mala na starosti 

tvorivé dielne pre žiakov, zamerané na využitie odpadov. Slatinka realizuje aj mnohé osvetové 

a vzdelávacie akcie pre verejnosť. Absolvovala som Školu aktívneho občana, kde sme sa učili 

komunikovať s médiami, ako správne vyplniť tlačovú správu, ako organizovať akcie, učili sme 



sa právne argumentovať a zakladať občianske združenia a iné... S CEPOU, Priateľmi Zeme som 

absolvovala kurz inteligentnej energetiky. Dostali sme sa do jednej rakúskej dediny, ktorá žije 

takmer výlučne z alternatívnych zdrojov energie. Na kurze sme riešili otázky energetickej 

sebestačnosti cez znižovanie celkovej lokálnej spotreby tepla, elektriny a palív. Zúčastnila som 

sa na viacerých infostánkoch, kde sme ľuďom poskytovali informácie o tom, ako šetriť 

prírodné zdroje, ale aj ich peňaženky . 

 

Počas štúdia sme samozrejme boli aktívni aj na škole. Organizovali sme tvorivé dielne, 

vegánske večery, plodobrania, či pomáhali sme na filmovom festivale na Starej radnici.  

 

V piatom ročníku (2015)  som dostala ponuku pracovať na Lokálnej mene živec. Takže školu 

som už končila s pracovnou zmluvou  

 

Tvoj odkaz pre súčasných študentov? 

Terajším študentom by som odporučila neleniť a byť aktívni. Nikdy neviete, čo vám prinesú 

získané kontakty a ľudia, ktorých spoznáte pri práci na projektoch. Cez jednu aktivitu možno 

nezistíte, čo budete chcieť v budúcnosti robiť a čomu sa venovať. Musíte si toho prejsť viac, 

aby ste sa vedeli v niečom nájsť. Každá jedna skúsenosť vám je k niečomu dobrá. Každá jedna 

skúsenosť vás posunie o krok vpred. Čím viac krokov počas štúdia urobíte, tým bližšie budete 

mať k svojmu cieľu a možno už počas štúdia sa vám naskytne príležitosť, ktorú už nebudete 

chcieť pustiť. Tak, ako ja . 

 

 

 


