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Kde a na akej pozícii práve pracuješ?  

Pracujem v Občianskom združení Campanula, kde som projektovou manažérkou a niečo vyše 

rokajeho štatutárkou; v rámci občianskeho združenia (OZ) som zároveň riaditeľkou Ekocentra 

Bylinka pod Lipkou v Hrušove. 

 

Ako si sa k tejto práci dostala? 

Do združenia som sa dostala, keď som žila v Nitre. Zoznámila som sa tu so zakladateľkou 

Mgr. Zuzanou Kiripolskou. Veľmi ma oslovila jej práca, zaujalo jej nasadenie, témy boli veľmi 

blízke. Tak som sa stala členkou a pomáhala pri realizácii projektov, ešte popri škole. Neskôr 

sme si trúfli na väčší projekt a podarilo sa, tak som sa zamestnala. 

 

Čo máš v náplni práce? Ako vyzerá Tvoj pracovný deň?  

Práca v našom OZ je veľmi voľná a tvorivá. Momentálne som na materskej dovolenke, ale 

popri starostlivosti o deti sa snažím byť aktívna. A tento typ práce mi to aj dovoľuje... Nie je 

jednoduché popísať ako vyzerá môj pracovný deň, lebo vyvíjam aktivity, ktoré sama 

považujem za potrebné, nemám nikoho nad sebou... množstvo práce je na báze 

dobrovoľnosti. Náplň práce špecifikujem v súvislosti s pracovnou pozíciou: 

 

 riaditeľka Ekocentra Bylinka pod Lipkou – organizácia podujatí, ako napr. seminárov, 

workshopov, kurzov, komunikácia s lektormi, účastníkmi; koordinácia prác 

dobrovoľníkov zo Slovenska a zo zahraničia, 



 
Prezentácia aktivít projektu Ekocentra Bylinka 

na Festivale Permakultúry v Bratislave 

 

 štatutár združenia – zodpovedám za právne a formálne záležitosti, účtovníctvo, 

vypracovávam výročné správy, stratégiu rozvoja, 

 

 projektový manažér – zahŕňa prípravu a riadenie aktuálnych projektov. Riadenie 

administratívne aj finančné, koordinácia aktivít podľa harmonogramu, komunikácia 

s donorom, cieľovými skupinami; príprava podujatí... je to podľa aktuálne 

prebiehajúceho projektu. Momentálne pripravujeme projekt na mapovanie starých 

odrôd v katastri obce Hrušov spolu so stratégiou rozvoja a prinavrátenie ovocinárstva 

do regiónu, 

 

 lektorka – vo voľnom čase sa venujem tkaniu, šitiu, vyšívaniu, farbeniu bylinkami  

a iným textilným technikám. Na prácu lektorky mi popri všetkých povinnostiach 

nezostáva tak veľa času. 

 

           
    Na kurze s deťmi 



 

Čo ťa na Tvojej práci baví a prečo? 

Páči sa mi najmä tá voľnosť a tvorivosť, ktorá nemusí byť až tak pohodlná pre ľudí lipnúcich 

na istotách . Vo svojej práci pôsobíme na lokálnej úrovni v oblasti záchrany a zachovania 

starých odrôd, sieťujeme miestnych aktívnych novolazníkov, realizujeme projekty pre obec 

a školu. Pôsobíme aj na širšej úrovni – predovšetkým v oblasti vzdelávania aj 

prostredníctvom kurzov, seminárov a workshopov v oblasti permakultúry, biopestovania, 

ľudových remesiel ako tesárstvo, kováčstvo a v oblasti prírodného staviteľstva. Sme miestom 

inšpirácie, získavania poznatkov, vedomostí a zručností. Prostredníctvom našich aktivít sa 

snažíme prispieť k trvalo udržateľnej spoločnosti a to je to, z čoho sa teším, čo mi robí radosť. 

Keď niekto začne aplikovať princípy permakultúry vo svojej záhrade alebo pri stavbe používať 

sekeru a nie len vŕtačku... V oblasti odbornosti riešime lokálne problémy – napr. staré 

odrody, podpora poľnohospodárov – novolazníkov. 

 

 
Na otvorení ekocentra 

 

Ako ste začínali? 

Začínali sme ako malé združenie na lokálnej úrovni. Pôsobili sme v mieste bydliska jej 

zakladajúcich členov, v dedinke Radava. Vyvíjali sme aktivity ako čistenie okolia, 

environmentálna výchova v materskej škôlke, budovanie ihriska. Spočiatku svojpomocne, 

neskôr s finančnými príspevkami od rôznych nadácií, obce. Ľudia do združenia prichádzali 

a odchádzali. Neskôr sa pole pôsobnosti presunulo do mesta Nitra. Kde sme vytvorili 

Komunitnú záhradu KOZA v spolupráci so združením TRIPTYCH, v rámci pozemkov 



v Hideparku. Vďaka mne a ďalším členom sme myšlienku sebestačnosti posunuli ďalej 

a rozhodli sme sa založiť vzdelávacie centrum – Ekocentrum Bylinka pod Lipkou v Hrušove. 

 

 

Okrem aktivít v Ekocentre pôsobíme na lokálnej úrovni a spolupracujeme pri projektoch so 

samosprávou, školou a miestnym komunitným centrom. A dvere máme otvorené aj pre 

ďalších aktívnych členov, je jedno odkiaľ – pridajte sa k nám a pomôžeme Vám zrealizovať 

Váš projekt, možno naštartovať Váš potenciál, dať odpoveď na otázku „Čo robiť 

v budúcnosti?“ 

 

 
Na otvorení ekocentra 

 

Kde by si Campanulu rada videla o 10 rokov? 

Mojou osobnou víziou sú jedlé záhony v centre miest, ako sme to videli v Zürichu. Oáza 

„jedlých“ záhonov, v blízkosti kaviareň, kde sa podávajú jedlo a nápoje z  priamo na mieste 

dopestovanej zeleniny a ovocia. V Ekocentre chceme pracovať na skvalitnení ponúkaných 

kurzov, workshopov a postupne niektoré z nich akreditovať. Víziou je založenie akreditovanej 

remeselnej školy. Chceme sa tiež priblížiť k potravinovej sebestačnosti, aby sme 

návštevníkom mohli ponúknuť prevažne lokálne dopestované potraviny. 

 

Čo si zo štúdia na FEE využila? 

Počas štúdia na mojej Alma mater som si prehĺbila vedomosti v oblasti ekológie a uvedomila 

potrebu ochrany krehkých vzťahov v prírode, uvedomila som si tiež súvislosti, princípy. Každý 

jeden predmet mi bol prínosom; právo, GIS (geografické informačné systémy), botanika, 



zoológia, agroekosystémy, ... paleta predmetov otvára možnosti pôsobenia, ekológia je 

všade okolo nás a je na nás, ktorou cestou sa vyberieme. Podľa mňa FEE poskytuje dobrý 

základ pre pôsobenie v oblasti ochrany prírody. Veľmi vyzdvihujem prácu v tíme a na malých 

projektoch. Takto po rokoch si uvedomujem, že škola ma „zmultifunkčnila“. Štúdium na FEE 

mi okrem vedomostí a praktických zručností prinieslo do života paletu skvelých ľudí, či už 

spomedzi spolužiakov alebo vyučujúcich, podobne „strelených“ ako ja. Ľudí mysliacich na 

prírodu, zaujímajúcich sa o triedenie, snažiacich sa zmeniť svet. S mnohými spolupracujem 

na spoločných projektoch aj v súčasnosti.  

 

 
 

Ako spolupracuješ s FEE? 

Už počas štúdia na FEE som inklinovala k permakultúre. Dokonca aj moju bakalársku tému 

som týmto smerom písala. V tom čase nebola téma permakultúry, prírodných a komunitných 

záhrad tak rozšírená ako v súčasnosti. Toto všetko sem prišlo až posledné roky. Našou 

snahou je naše vedomosti a skúsenosti posúvať okrem verejnosti aj študentom. Aj preto sme 

sa rozhodli pre praktické školenia. Zrealizovali sme ich už niekoľko, pre študentov FEE aj 

študentov ekológie z UKF v Nitre.  

 

Z čoho sa aktuálne tešíš? 

Vyvrcholením niekoľko ročnej práce je zriadenie environmentálneho  

výchovno-vzdelávacieho Ekocentra Bylinka pod Lipkou. Pozrite si krátke video z otvorenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=FJq5nZb2rBo&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJq5nZb2rBo&feature=youtu.be


 

 

  

  
Terénne cvičenia predmetov Ing. Modranského a Ing. Diviakovej: študenti Fakulty ekológie  

a environmentalistiky priamo v záhrade ekocentra – sadia, robia vyvýšené záhony 

 

 

V minulom roku naše OZ vstúpilo do Vidieckej platformy, slávnostné prijatie členov bolo na 

konferencii Vidiek žije, vo videu uvidíte okrem mňa aj ďalších absolventov FEE – v zábere 

Katku Zrníkovú a Dana Lešinského: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=6Rl3mtf1lSY 

 

Náš projekt vybrali spomedzi stovky prihlásených a následne nás školili v oblasti marketingu, 

ekonómie a iných oblastiach súvisiacich s biznisom, aby sme mohli rozbehnúť našu 

Ekofarmu. Ekofarmu Domovik si môžete pozrieť tu: 

 http://www.lietajuceryby.org/#!inkubator-20132014/c12vi 

 

A tiež Vás pozývame: 

Ak máte záujem u nás absolvovať prax, neváhajte a napíšte nám . 

 

 

https://www.facebook.com/ekocentrum.bylinka?fref=ts 

https://www.facebook.com/OZ-Campanula-352265796344 

 

http://www.ozcampanula.sk 
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