
 
 
 
 

 

 
„Vedomosti z rôznych predmetov tvoria 
celok, z ktorého – keďže mám momentálne 
širšie spektrum aktivít – využijem niečo 
takmer zo všetkých“ 
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Kde a na akej pozícii práve pracuješ? 

Hneď po škole som nastúpil do mimovládnej environmentálnej organizácie Hnutí  

Duha – Friends of the Earth Czech Republic na pozíciu stážistu v programe „Energetika, 

suroviny, ekonomika“, kde som pôsobil pol roka za podpory programu Erasmus+, dodnes 

spolupracujem externe. Od marca 2016 pracujem cez projekt EVS v prírodnej rezervácii „La 

Riserva Naturale Regionale – Oasi WWF Gole del Sagittario“ v regióne Abruzzo v Taliansku. 

Po skončení programu chcem spojiť krajinárske vedomosti s tými o energetike a pracovať na 

úrovni plánovania a projektovania. Taktiež v blízkej budúcnosti zrealizujem vlastné menšie 

zámery v oblasti EKO poľnohospodárstva, cestovného ruchu. 

 

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

Na stáži v Česku som dostal možnosť pracovať po boku expertov v danej oblasti, ktorým som 

pomáhal s prípravou nového zákona o Obnoviteľných zdrojoch energie získavaním 

potrebných kontaktov, spracoval som niekoľko odborných rešerší o energetike a odpadovom 

hospodárstve, pracoval som na analýzach plánov odpadového hospodárstva 

predchádzajúceho desaťročia s výsledným hodnotením navrhovaného Programu 

odpadového hospodárstva pre nastávajúce desaťročie, väčšina prác bola publikovaná 

formou infolistov. Zoznámil som sa s riešením energií z obnoviteľných zdrojov na rôznych 

úrovniach, teda viem na čo sa chcem zamerať viac. Taktiež som spoluorganizoval infostánky 



a zaujímal som sa aj o program Česká divočina. Pracovná doba bola flexibilná, zhruba 4 

hodiny denne. 

V regionálnej prírodnej rezervácii Gole del Sagittario je program ,,rozdelený´´ na dva okruhy, 

prírodný a sociálny. Hlavnými činnosťami je monitoring cicavcov a vtákov pomocou rôznych 

technológii, kontrola umelých hniezd, podpora turizmu, lektorovanie, workshopy, správa 

verejnej zelene v parku. Pracovný čas cca 6 hodín denne 6 dní v týždni. Je možnosť hlbšieho 

zamerania sa na preferovanú činnosť s možnosťou pre vlastné nápady. 

 

Čo Ťa na tvojej práci baví a prečo? 

Baví ma práca s ktorou sa dá spojiť cestovanie. Je pestrá s priestorom pre kreatívne  

myslenie – sebarealizáciu. Práca ktorá ma vzdeláva, skúša a je prospešná. Rád spolupracujem 

so zaujímavými ľuďmi. Ale hlavne som rád že využívam to, čo som študoval.  

 

Čo si zo štúdia na FEE využil ? 

Vedomosti z rôznych predmetov tvoria celok z ktorého, keďže mám momentálne širšie 

spektrum aktivít, využijem niečo takmer zo všetkých. Škoda len, že nevyšlo vždy zvoliť si 

všetky zaujímavé voliteľné predmety. 

Veľmi veľa mi dal projekt Erasmus+ ktorým mi  škola umožnila na celý semester rozšíriť si 

(nielen) krajinárske poznatky na partnerskej Università degli Studi di Firenze v talianskej 

Florencii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na študijnom pobyte Erasmus+ na Univerzite vo Florencii, Taliansko 

 

Taktiež som využil možnosť zúčastniť sa dvojtýždňového medzinárodného workshopu  

managementu vodných systémov v Banskej Štiavnici a následne  každoročného workshopu 

„Jesenná Univerzita Architektúry“ s témou „Sakrálne pamiatky v krajine“, takisto v Banskej 

Štiavnici. Na týchto workshopoch bola k splneniu cieľa potrebná spolupráca rôznych 

odborov, takže okrem rozšírených poznatkov som spoznal zaujímavých ľudí a zlepšil 

svoju prácu v tíme.  

Popri štúdiu som bol dobrovoľníkom v organizácii CEPA Priatelia Zeme (Friends of the Earth), 

kde som sa venoval inteligentnej energetike.  


