
  

Pozvánka na informačný deň 

 
Splnenie klimatického  

záväzku si vyžaduje  

zmeny vo vzdelávaní 
 

 

 

Štvrtok 28. januára 2021 o 15:00 
online  
 

 

 

Regionálna energetika sa na Slovensku neplánuje a nekoordinuje. Namiesto jasných 

priorít vývoj v tejto oblasti určuje najmä prístup k dotáciám. Jednou z príčin je stav 

všeobecného povedomia o príčinách a dôsledkoch rýchlo sa meniacej klímy, najmä  

však deformované vnímanie a chápanie súvislostí medzi dnešným správaním sa jednotlivcov 

a spoločnosti, zmenou klímy a jej dôsledkami na život a perspektívu budúcich generácií. Ak sa 

súčasný stav nezmení, Slovensko nikdy nedosiahne uhlíkovú neutralitu, ku ktorej sa zaviazalo. 

 

Spolu s partnermi preto pripravujeme podmienky pre vznik novej infraštruktúry pre plánovanie 

udržateľnej regionálnej energetiky na Slovensku. Predpokladom dobrého fungovania nových 

odborných kapacít v regiónoch je však ich široká akceptácia a dostatočný počet odborných 

kapacít. Práve tieto kapacity dnes nie sú k dispozícii. Je treba ich pripraviť. 

 

V uplynulom období sme uskutočnili prieskum stavu výuky o zmene klímy, analyzovali sme 

kvalitu učebných osnov a učebníc a zorganizovali sme školenia pedagógov o tom, ako by mohli 

túto komplexnú tému uchopiť. Diskusie so zástupcami krajov a ich stredných odborných škôl 

minulý rok potvrdili ich záujem angažovať sa pri príprave budúcich odborných kapacít v 

regiónoch. Dohodli sme sa, že začiatkom r. 2021 spolu pripravíme konkrétne kroky, ktoré by sa 

od budúceho školského roka mohli začať testovať a aj aplikovať vo výuke.  

 

Týmto online podujatím na uvedené iniciatívy nadväzujeme. Na diskusiu pozývame zástupcov 

škôl, samospráv, štátnej správy, mimovládnych organizácií aj ľudí zaoberajúcich sa osvetou 

a našich partnerov, s ktorými v uvedenej oblasti spolupracujeme (pozvánku môžete voľne šíriť).  

 

Stručné príspevky na podnietenie diskusie predstavia Milan Ftáčnik (Progresívne fórum), Juraj 

Zamkovský (Priatelia Zeme-CEPA) a Róbert Žanony (Nadácia Friedricha Eberta). Podujatie by 

malo trvať 1,5 hod. Tešíme sa na stretnutie s vami. 

 

 

Registrácia: https://priateliazemecepa.clickmeeting.com/id3/register 

Po registrácii Vám obratom príde potvrdzujúci e-mail s odkazom na 

pripojenie. Kliknutím na odkaz sa pripojíte na udalosť (netreba nič inštalovať).  

 

 

 

 

 

Helena Zamkovská, regionálna koordinátorka  

 

mobil: 0917 558 212 

e-mail: zamkovska@priateliazeme.sk 

 

 
Podujatie je súčasťou projektu „Od energetickej závislosti k sebestačnosti:  

tvorba udržateľnej energetickej politiky vo vidieckych regiónoch“, 
ktorý je podporený z OP Efektívna verejná správa a z Európskeho sociálneho fondu. 
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