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VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA 

„Vnímanie ekologických aktivít na UVLF v Košiciach“ 

UVLF v Košiciach podpísala výzvu proti zmenám klímy Race to Zero for Universities and Colleges 

a zaviazala sa, že podporí trojbodový program: mobilizáciu väčšieho množstva zdrojov pre výskum 

zameraný na klimatické zmeny, záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2030 alebo najneskôr 

do roku 2050 a rozvoj v poskytovaní vzdelávania v oblasti životného prostredia a udržateľnosti                        

v učebných osnovách, študentských ale aj komunitných programoch. 

Na dosiahnutie uvedených cieľov signatári musia pripraviť do roku od podpisu akčný plán.  

Na UVLF v Košiciach vznikla minulý rok pracovná skupina zelená univerzita. Členovia pracovnej 

skupiny zelená univerzita pripravili Dotazník. Jeho cieľom bolo zistiť záujem o podporu 

environmentálnej zodpovednosti jednotlivca a univerzity a výsledky budú použité na analýzu 

súčasného stavu konkrétnych oblastí ochrany a tvorby životného prostredia na UVLF v Košiciach a na 

prípravu akčného plánu v súlade s Race to Zero. 

Dotazník bol emailom rozoslaný zamestnancom (500), doktorandom (108), študentom (1640) 

a zahraničným študentom (390). Informácie o dotazníku boli zverejnené na webovom sídle UVLF a na 

sociálnych sieťach (facebook, instagram, twitter).  

Dotazník obsahoval 29 otázok, ktoré respondenti vyplnili anonymne v čase od 1. – 10. 12. 2021. Dve 

otázky boli otvorené, pri ostatných otázkach respondenti vyberali jednu z viacerých možností. 

K otázkam mohli respondenti vyjadriť aj svoje postrehy a návrhy. 

 

OTÁZKA: Pohlavie 

Dotazník vyplnilo spolu 657 respondentov, 

z toho 540 žien (82,2 %) a 117 mužov (17,8 %). 

Z celkového počtu 657 respondentov bolo 566 

(86,1 %) v slovenskom jazyku (SJ) a 91 (13,8 %) 

v anglickom jazyku (AJ) (Tabuľka 1). 

 

Tabuľka 1 Rozdelenie respondentov podľa pohlavia 

POHLAVIE SJ AJ spolu 

ženy 465 75 540 

muži 101 16 117 

spolu 566 91 657 

 

OTÁZKA: Vek 

Do prieskumu sa zapojilo 657 respondentov, 

z toho najviac bolo vo veku 18-25 rokov - 446 

(67,8 %). Vo veku 26-35 rokov bolo 97 

respondentov (14,7 %), vo veku 36-55 rokov bolo 

75 respondentov (11, 1 %), vo veku 56-65 rokov 

bolo 35 respondentov (5,3 %) a nad 65 rokov boli 

4 respondenti (0,6 %) (Graf 1). 

Graf 1 Štatistika respondentov podľa veku  

 
 

OTÁZKA: Pozícia – ekonomická aktivita 

Do prieskumu sa zapojilo 522 študentov 

(79,5-%), z toho 431 študentov študujúcich 

v slovenskom jazyku (82,6 %) a 91 študentov 

študujúcich v anglickom jazyku (14,7 %). Dotazník 

vyplnilo 83 tvorivých pracovníkov (12,6 %)                       

a 52 technicko-hospodárskych pracovníkov 
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a pracovníkov pracujúcich na robotníckych 

pozíciách (8 %) (Tabuľka 2). 

 

Tabuľka 2 Štatistika respondentov podľa 

ekonomickej aktivity 

 

OTÁZKA: Ste spokojný/á s možnosťami oddychu 

v areáli UVLF v Košiciach (oddychové zóny, 

lavičky, zeleň a pod.)?  

S možnosťami oddychu v areáli UVLF je 

spokojných 77 % (436) respondentov 

v slovenskom jazyku, ale len 51,7 % respondentov 

v anglickom jazyku (Tabuľka 3). 

Tabuľka 3 Spokojnosť s možnosťami oddychu v 

areáli UVLF v Košiciach (oddychové zóny, zóny, 

lavičky, zeleň a pod.)  

 SJ AJ spolu % 

áno 193 4 197 30,7 

skôr áno 243 43 286 44,6 

skôr nie 80 30 110 17,1 

nie 27 9 36 5,6 

neviem 10 3 13 2 

 

OTÁZKA: Využívate centrálnu oddychovú zónu 
okolo plastiky Arda v areáli UVLF? 

Z dotazníka vyplýva, že 74,6 % (490) 

respondentov využíva centrálnu oddychovú zónu 

v areáli univerzity (Tabuľka 4). 

 
 

Tabuľka 4 Využívanie centrálnej oddychovej 
zóny okolo plastiky Arda v areáli UVLF 

 SJ AJ spolu % 

áno 284 37 321 48,9 

skôr áno 125 44 169 25,7 

skôr nie 110 8 118 18,0 

nie 47 2 49 7,5 

 

Otázka Využívate oddychovú zónu – záhradu 
liečivých rastlín pri farmaceutickom pavilóne? 

Túto časť areálu UVLF využíva len 21,9 % (144) 

opýtaných (Tabuľka 5). 

Tabuľka 5 Využívanie oddychovej zóny – záhrady 

liečivých rastlín pri farmaceutickom pavilóne 

 SJ AJ spolu % 

áno 62 5 67 10,2 

skôr áno 52 25 77 11,7 

skôr nie 209 37 246 37,4 

nie 243 24 267 40,6 

 

OTÁZKA: Ste spokojný/á so starostlivosťou o 

údržbu a čistotu univerzitného areálu? 

So starostlivosťou o údržbu a čistotu 

univerzitného areálu je spokojných až 91 % 

respondentov (Tabuľka 6). 

Tabuľka 6 Spokojnosť so starostlivosťou o údržbu 

a čistotu univerzitného areálu 

 SJ AJ spolu % 

áno 294 24 318 48,0 

skôr áno 231 54 285 43,0 

skôr nie 24 7 31 4,7 

nie 13 2 15 2,3 

neviem 10 4 14 2,1 

 

OTÁZKA: Aký odpad najčastejšie vytvárate                        

v škole / na vašom pracovisku? 

Približne 1/3 respondentov uvádza, že vytvára 

normálne množstvo papierového odpadu, 

plastov a bioodpadu. Na druhej strane okolo 70 % 

POZÍCIA - 
ekonomická aktivita 

SJ AJ spolu 

študent 431 91 522 

tvorivý pracovník 
(učiteľ, vedec) 

83 0 83 

ďalší 
(technicko-hospodársky, 

administratívny, robotnícky 
pracovník) 

52 0 52 

spolu 566 91 657 
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respondentov vôbec nevytvára kovový, 

elektroodpad a nebezpečný odpad (Tabuľka 7). 

Tabuľka 7 Vytváranie odpadu v škole / na vašom 

pracovisku (%); 7A – papier, 7B – plasty, 7C – kovy, 

7D – elektro, 7E – bioodpad, 7F – nebezpečný 

odpad 

7A SJ AJ spolu % 

vôbec 40 4 44 6,6 

menej často 132 19 151 22,8 

normálne 203 28 231 34,8 

často 111 30 141 21,3 

veľmi často 86 10 96 14,5 

 

7B SJ AJ spolu % 

vôbec 45 5 50 7,6 

menej často 108 20 128 19,3 

normálne 171 33 204 30,8 

často 138 26 164 24,8 

veľmi často 107 9 116 17,5 

 

7C SJ AJ spolu % 

vôbec 398 56 454 68,8 

menej často 147 29 176 26,7 

normálne 18 6 24 3,6 

často 3 1 4 0,6 

veľmi často 1 1 2 0,3 

 

7D SJ AJ spolu % 

vôbec 443 68 511 77,4 

menej často 98 13 111 16,8 

normálne 17 5 22 3,3 

často 6 2 8 1,2 

veľmi často 5 3 8 1,2 

 

7E SJ AJ spolu % 

vôbec 154 20 174 26,3 

menej často 150 17 167 25,2 

normálne 179 30 209 31,6 

často 59 19 78 11,8 

veľmi často 27 7 34 5,1 

7F SJ AJ spolu % 

vôbec 422 61 483 72,7 

menej často 71 13 84 12,7 

normálne 49 11 60 9,0 

často 20 5 25 3,8 

veľmi často 11 1 12 1,8 

 

OTÁZKA: Ste spokojný/á s možnosťami 
triedenia odpadov v areáli UVLF v Košiciach? 

Viac ako 47 % respondentov má výhrady 

k triedeniu odpadov v areáli UVLF v Košiciach 

a viac ako 43 % je spokojných s triedením odpadu 

(Graf 2). 

Graf 2 Spokojnosť s možnosťami triedenia odpadov 

v areáli UVLF v Košiciach (%) 

 

 

OTÁZKA: Ste členom/členkou organizácie/ 

spolku/združenia, ktoré sa venuje ekoaktivitám? 

16 (4,7 %) respondentov aktívne pracuje 

v organizáciách, ktoré sa venujú ekoaktivitám 

(skauting, SOS birdlife, OZ očami prírody, IVSA, 

Zelená univerzita, flóra klub, včelárstvo a pod.) 

(Graf 3). 
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Graf 3 Členstvo v organizácii/spolku/združení, 

ktoré sa venuje ekoaktivitám (%) 

 

 

OTÁZKA: Zúčastnili ste sa niekedy ekoaktivity? 

277 respondentov (42,3 % ) sa aktívne zapojilo 

do ekologicky zameranej aktivity (Graf 4). 

 

Graf 4 Účasť respondentov na ekoaktivite (%) 

 

 

OTÁZKA: Privítali by ste na univerzite 
jednorazové akcie, ekoaktivity ako napr. 
čistenie okolia, swap oblečenia, zber 
plastových vrchnáčikov, šatstva, nefunkčných 
malých elektrospotrebičov (varné kanvice, 
hriankovače), resp. zriadenie zberného miesta 
na nepotrebné veci určené na ďalšie použitie 
napr. do útulku a pod.? 

Organizovanie takýchto aktivít na UVLF 

v Košiciach by podporovalo 584 (89 %) 

respondentov (Graf 5). 

 

 

Graf 5 Stanovisko respondentov 

k organizovaniu ekoaktivít na univerzite (%)  

 
 

OTÁZKA: Zapojili by ste sa aktívne do 
ekoaktivít organizovaných univerzitou? 

534 (81,3 %) respondentov by sa aktívne 

zapojilo do ekoaktivít organizovaných 

univerzitou (Graf 6). 

 

Graf 6 Ochota respondentov aktívne sa zapojiť do 

ekoaktivít organizovaných univerzitou (%) 

 
 
 
OTÁZKA: Mali by ste záujem o zriadenie 

enviroklubu, ktorého členovia by sa podieľali na 

organizácii ekoaktivít (Deň zeme, Deň vody, 

príprava environásteniek a pod.)? 

Viac ako 47 % opýtaných podporuje zriadenie 
enviroklubu na UVLF v Košiciach (Graf 7). 
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Graf 7 Záujem o zriadenie enviroklubu, ktorého 

členovia by sa podieľali na organizácii ekoaktivít 

(Deň zeme, Deň vody, príprava environásteniek a 

pod.) (%) 

 
 

OTÁZKA: Ste ochotný/á podieľať sa na tvorbe 
zelených projektov, prostredníctvom ktorých by 
mohla univerzita získavať na ich realizáciu 
finančné prostriedky z rôznych grantových 
výziev? 

Do tvorby tzv. zelených projektov by sa 
zapojilo viac ako 55 % (363) opýtaných (Graf 8). 
 
Graf 8 Ochota podieľať sa na tvorbe zelených 
projektov, prostredníctvom ktorých by mohla 
univerzita získavať na ich realizáciu finančné 
prostriedky z rôznych grantových výziev (%) 

 
 

OTÁZKA: Ste ochotný/á pripravovať a realizovať 

ekoprojekty, na ktorých by sa mohli zúčastniť aj 

obyvatelia mesta Košice? 

Do prípravy a realizácie ekoprojektov so 
zapojením obyvateľov mesta Košice by sa 
zapojilo viac ako 38 % respondentov (Graf 9). 

Graf 9 Ochota pripravovať a realizovať 

ekoprojekty, na ktorých by sa mohli zúčastniť aj 

obyvatelia mesta Košice (%) 

 
 

OTÁZKA: Ako vnímate prítomnosť voľne žijúcich 

živočíchov (napr. vtáky, hmyz) v areáli 

univerzity? 

Väčšina respondentov (77,9 %) podporuje 

prítomnosť voľne žijúcich živočíchov (napr. 

vtákov, hmyz, veveričky) v areáli univerzity 

a aplikáciu opatrení na ich prilákanie a udržanie 

v univerzitnom parku (Tabuľka 8). Respondenti 

kladú dôraz na búdky pre vtáky, príkrmové búdky 

pre veveričky a hmyzie hotely; výnimkou sú 

mestské holuby, ktoré znečisťujú budovy. 

Tabuľka 8 Stanovisko k vnímaniu prítomnosti 

voľne žijúcich živočíchov (napr. vtáky, hmyz)            

v areáli univerzity? 

 SJ AJ spolu % 

patria sem 531 74 605 77,9 

nepatria sem 1 1 2 0,3 

ich výskyt by sa mal 
obmedziť 

4 2 6 0,8 

je potrebné aplikovať 
opatrenia na ich 

prilákanie a udržanie v 
univerzitnom parku 

126 38 164 21,1 

 

OTÁZKA: Ak si myslíte, že voľne žijúca fauna patrí 

do univerzitného areálu, aké opatrenia na jej 

prilákanie a udržanie by ste odporučili?  
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Respondenti podporujú účinné opatrenia na 

prilákanie a udržanie fauny v areáli UVLF 

v Košiciach (Tabuľka 9). 

Tabuľka 9 Opatrenia na udržanie voľne žijúcej 

fauny v areáli univerzity 

 SJ AJ spolu % 

citlivý prístup k výrubu 
drevín 

281 34 315 21,1 

orezávanie kríkov a 
výrub stromov mimo 

hniezdnej doby vtákov 
256 45 301 20,2 

cielená výsadba 
rastlín, krov a 

stromov, ktoré 
poskytujú potravný 

zdroj alebo úkryt 

486 80 566 37,9 

lepšia informovanosť 
univerzitnej komunity 
o biodiverzite areálu 

257 53 310 20,8 

 

OTÁZKA: Uvítali by ste v areáli univerzity zelené 
strechy, vtáčie búdky, hmyzie hotely a pod.? 

S ich osadením súhlasí 97,5 % respondentov 

(Tabuľka 10). 
 

Tabuľka 10 Stanovisko k osadeniu zelených striech, 
vtáčích búdok, hmyzích hotelov a pod. v areáli 
univerzity  

 SJ AJ spolu % 

áno 468 81 549 83,6 

skôr áno 83 8 91 13,9 

skôr nie 5 0 5 0,8 

nie 3 0 3 0,5 

neviem 7 2 9 1,4 

 
OTÁZKA: Ako vnímate starostlivosť o mladé 2 - 3 

a viacdňové voľne žijúce mláďatá v meste Košice 

(vtáky, ježkovia...), ktoré je potrebné ešte kŕmiť?  

Viac ako polovica opýtaných (57 %) túto 

aktivitu nevie posúdiť (Graf 10). 

 

Graf 10 Hodnotenie starostlivosti o mladé 2 - 3 a 

viacdňové voľne žijúce mláďatá v meste Košice 

(vtáky, ježkovia...), ktoré je potrebné ešte kŕmiť 

(%) 

 
 

OTÁZKA: Boli by ste ochotný/á vypomáhať pri 

dokrmovaní mláďat vtákov, ježkov a inej drobnej 

zveri doma prípadne na univerzite (so súhlasom 

Štátnej ochrany prírody a podobne)? 

Takmer 70 % respondentov by bolo 
ochotných pomáhať pri dokrmovaní mláďat 
(Tabuľka 11). 
 

Tabuľka 11 Ochota vypomáhať pri dokrmovaní 

mláďat vtákov, ježkov a inej drobnej zveri doma 

prípadne na univerzite (so súhlasom Štátnej 

ochrany prírody a podobne) (%) 

 

 

OTÁZKA: Aký dopravný prostriedok využívate 

na presun do školy/práce?  

Pešo chodí do školy/práce viac ako 46 % 

opýtaných, na bicykli 5 % a na kolobežke len 0,9 % 

respondentov (Graf 11). 
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Graf 11 Spôsob dopravy do školy/práce (%) 

 
 

OTÁZKA: Jazdíte na bicykli/kolobežke do 

školy/práce? 

Takmer tretina respondentov využíva  aspoň 

občas na cestu do školy/práce bicykel/kolobežku 

(Tabuľka 12). 

 

Tabuľka 12 Stanovisko k používaniu bicykla/ 

kolobežky do školy/práce  

 SJ AJ spolu % 

celoročne 15 18 33 5,0 

občasne/sporadicky 142 30 172 26,2 

nejazdím 409 43 452 68,8 

 

OTÁZKA: Čo vám bráni v pravidelnom jazdení 

na bicykli/kolobežke do školy/práce? 

Za hlavné dôvody, ktoré bránia 

v pravidelnom užívaní bicykla/kolobežky do 

školy/práce respondenti udávajú málo 

cyklochodníkov v meste (28,4 %), malý počet 

cyklostojanov (22 %), cestnú premávku (20 ,2%), 

obavu z krádeže bicykla (10,9 %). Ďalšie dôvody, 

pre ktoré nevyužívajú bicykle alebo kolobežku na 

cestu do práce/školy sú hlavne zlé počasie, 

chýbajúce pravidlá premávky bicyklov 

a kolobežiek na chodníkoch, vek a zdravotný 

stav, obava z krádeže bicykla/kolobežky, 

chýbajúce stojany zabezpečené proti krádeži, 

blízkosť/veľká vzdialenosť bydliska od školy a 

potreba auta pre plnenie pracovných povinností 

(Tabuľka 13). 

Tabuľka 13 Prekážky v pravidelnom jazdení na 

bicykli/kolobežke do školy/práce 

 SJ AJ spolu % 

málo 
cyklochodníkov  

v meste 
207 12 219 28,4 

malý počet 
vhodných 

cyklostojanov 
161 9 170 22,0 

strach jazdiť 
 v premávke 

139 17 156 20,2 

obava z krádeže 
bicykla 

65 19 84 10,9 

nie je podpora  
zo strany univerzity 

(napr. 
nedostatočné 
priestory na 

odstavovanie 
bicyklov) 

50 5 55 7,1 

veľká vzdialenosť 
od najbližšieho 

zdieľaného 
bicykla/kolobežky 

37 6 43 5,6 

veľká vzdialenosť 
od bydliska 

36 9 45 5,8 

 

OTÁZKA: Čo by Vás motivovalo k častejšiemu 

využívaniu bicykla/kolobežky? 

Najsilnejšou motiváciou pre častejšie 

využívanie bicykla/kolobežky je lepšia 

infraštruktúra (29,4 %), bezpečná úschova počas 

odstavenia (22,2 %). Až 19,7 % respondentov 

nemôže a nechce využívať bicykel ani kolobežku 

na cestu do školy/práce (Tabuľka14). 

15,8

30,4

0,95,01,5

46,3

motorové vozidlo

mestská hromadná doprava

kolobežka

bicykel

zdieľaná doprava s kolegom/známym

nevyužívam dopravný prostriedok –
chodím do školy/práce pešo
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Tabuľka 14 Motivácia na častejšie využívanie 

bicykla/kolobežky  

 SJ AJ spolu % 

lepšia infraštruktúra 
pre cyklistov 

(cyklochodníky, stojany 
a pod.) 

251 39 290 29,4 

motivačné akcie typu 
Do práce na bicykli, 

spoločné cyklovýjazdy 
a pod. 

53 3 56 5,7 

väčšia ponuka 
bikesharing služieb 
(zdieľané bicykle) 

56 9 65 6,6 

možnosť prepravy 
bicykla vozidlami MHD 

každý deň 
68 12 80 8,1 

bezpečná úschova 
počas odstavenia  

(v zamestnaní, v škole) 
184 35 219 22,2 

finančná motivácia zo 
strany zamestnávateľa 

72 11 83 8,4 

nič 170 25 195 19,7 

 

OTÁZKA: Vnímate klimatickú krízu ako reálne 

ohrozenie vášho života? 

Klimatickú krízu vníma ako reálne ohrozenie 

svojho života viac ako 85 % opýtaných (Graf 12) a 

je považovaná ako ohrozenie života budúcej 

generácie (generácií). Respondenti uvádzajú, že 

pri riešení klimatickej krízy musia mať hlavné 

slovo v danom odbore vzdelaní odborníci. 

 

Graf 12 Vnímanie klimatickej krízy ako reálneho 

ohrozenia zdravia (%) 

 

OTÁZKY: Čo si predstavujete pod pojmom 

„zelená univerzita“? a Čo by ste zmenili na 

univerzite, na vašom pracovisku, aby sme 

spoločne prispeli k zníženiu environmentálnej 

záťaže?  

Boli otvorené otázky a respondenti uviedli 

takmer 700 návrhov a postrehov, ktoré sú 

uvedené v návrhu aktivít. 

  

Z Á V E R 

Z dotazníka „Vnímanie ekologických aktivít 

na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach“ vyplýva, že zamestnanci aj študenti 

študujúci v slovenskom jazyku aj zahraniční 

študenti sa zaujímajú o životné prostredie, jeho 

súčasný stav, ochranu a tvorbu a predkladajú 

viaceré návrhy na jeho ochranu a udržateľnosť. 

Návrhy vyplývajúce z dotazníka sú mnohostranné 

a sú zamerané na stavebné úpravy alebo opravy 

(napr. oprava asfaltu na chodníkoch, 

vybudovanie výbehov pre kone, parkoviska alebo 

altánku), ale aj opakované využitie vecí (swap 

oblečenia, kníh a pod.) 

Návrhy boli rozdelené do oblastí: 

 

Odpad 

Základnou požiadavkou je zníženie tvorby 

odpadu a zvýšenie podielu triedeného odpadu. 

Kontajnery a koše na separovaný odpad musia 

byť tam, kde sa odpad tvorí (UVLF, Študentské 

domovy, Jazdecký areál, účelové zariadenia, 

Školský poľnohospodársky podnik Zempl. 

Teplica, n. o. ), ďalej je potrebné nahradiť 

plastové materiály za biologicky odbúrateľné 

včítane obalov na balenie obedov, vytvoriť 

podmienky pre zriadenie kontajnera na tonery a 

zberné miesto na tzv. „tužkové baterky“. 

Ďalšou úlohou je šetrenie papiera, tonerov, 

vody, elektriny, používanie eko/ recyklovateľného 

papiera, tvorba skrípt v e-forme, kontrola 

spotreby energie, vody na pracovisku.  

 

53,5

32,3

7,9 2,4 3,9

ÁNO SKÔR ÁNO SKÔR NIE NIE NEVIEM
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Oddychové zóny v areáli 

Respondenti najmä študenti navrhujú 

zriadenie, rozšírenie  aj zastrešených 

oddychových zón a viac študovní  (napr. pred P-

34, átrium P-17, záhrada liečivých rastlín).  

 

Doprava v areáli 

Jedným z problémov v areáli univerzity je 

obmedzený počet parkovacích miest. 

Respondenti navrhujú vybudovanie centrálneho 

parkoviska, podzemných garáží a zavedenie akcie 

„Jeden deň bez auta“. Bicyklisti navrhujú zvýšiť 

počet stojanov pre bicykle,  vybudovanie 

prístrešku s kamerovým systémom a zásuvkami 

na nabíjanie kolobežiek resp. bicyklov. 

Respondenti navrhujú aj opravu chodníkov a ciest 

v areáli, príjazdovej cesty v areáli pri Hati 

a venovanie pozornosti ich údržbe v zimnom 

období. 

 

Flóra a fauna v areáli 

Jednou z najdôležitejších úloh je 

dobudovanie záhrady liečivých rastlín, osadenie 

ďalších lavičiek a altánku/prístrešku. Okrem toho 

respondenti navrhujú zriadenie dažďovej 

záhrady, zber dažďovej vody zo striech a jej 

využitie, zriadenie zberníkov vody na zrážkovú 

vodu a polievanie záhrady liečivých rastlín alebo 

areálu v období letných horúčav a zriadenie 

zelených striech. Viacerí respondenti by privítali 

viac kŕmidiel a hniezdiacich búdok pre vtáky 

(okrem mestských holubov), búdok pre ježkov, 

príkrmové búdky pre veveričky, hmyzie hotely, 

zriadenie výbehov pre zvieratá (kone, kozy, ovce, 

králiky, sliepky). Ďalšie návrhy v tejto oblasti 

zahŕňajú novú výsadbu stromov, kríkov a zelene a 

vytvorenie záhonov s lúčnymi kvetmi pre 

opeľovače, zvýšenie počtu úľov s cieľom podpory 

včiel v meste, menej časté kosenie trávnikov na 

vyhradených miestach, zriadenie komunitnej 

záhradky, malej zoo farmy pre deti prípadne 

zimnej záhrady. Ďalším námetom bolo 

vzdelávanie študentov a kolegov o prospešnosti 

zelenej politiky  

 

Obnoviteľné a alternatívne zdroje energie 

Respondenti navrhujú rekonštrukciu 

a zateplenie budov s cieľom zníženia energetickej 

náročnosti.  

 

Stravovanie  

Niekoľko námetov na zlepšenie stravovania 

navrhujú zahraniční študenti napr. rozšíriť 

ponuku vegetariánskej, vegánskej stravy v jedálni 

a v bufete, predaj produktov lokálnych farmárov 

(ovocie, zelenina, výrobky napr. med) pre 

zamestnancov/študentov v areáli univerzity napr. 

jedenkrát do týždňa. 

Ďalším návrhom je zriadenie miestností 

v areáli s mikrovlnou rúrou na ohriatie vlastného 

jedla pripraveného doma, čím sa obmedzí kúpa 

hotových jedál zabalených v plastových obaloch. 

 

Recyklácia odpadov 

Vytvorenie kompostovísk v areáli univerzity 

a ŠD. 

 

Organizovanie zberu 

Respondenti navrhujú organizovanie zberu 

suchého pečiva pre zvieratá, expirovaných liekov 

v univerzitnej lekárni. Medzi ďalšie návrhy patrili 

zorganizovanie školského bazáru pre vyradený 

nábytok a vyradené prístroje, inštalácia zberných 

košov (nádob, kontajnerov) na textil, na veci pre 

útulky, na zber plastových vrchnáčikov a výmenu 

oblečenia a kníh (Swap oblečenia a kníh). 

Čistota a poriadok v areáli  

Viacero respondentov navrhuje zriadenie 

fontán na pitnú vodu v areáli, častejšie kosenie, 

hrabanie lístia a zametanie areálu a osadenie 

ďalších kontajnerov na psí trus. 

 

Ďalšie ekoaktivity 

Respondenti navrhujú zriadenie ekoklubu na 

UVLF. Medzi ďalšie návrhy patrili príprava 

motivačných plagátov/billboardov, inštalovanie 

informačnej tabule o dôležitosti recyklácie 

odpadu, príprava a realizácia projektov vedúcich 
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k zlepšeniu životného prostredia, osveta 

zamestnancov / študentov, ale aj verejnosti 

o ekológii: organizovanie kurzov / 

oboznamovanie ich so súčasnou ekologickou 

situáciou na SR a vo svete, spolupráca 

s organizáciami, ktoré sa venujú ochrane 

ohrozených živočíchov, ich odchovu a vypúšťania 

do prírody, organizovanie univerzitných 

workshopov pre širokú verejnosť, organizovanie 

rôznych ekologických aktivít týkajúcich sa zberu 

odpadkov,  zvyšovanie povedomia o detských 

lesných kluboch. Ďalej navrhujú osadiť motivačné 

prvky pre rodičov s deťmi, ktorí môžu chodiť do 

areálu univerzity na prechádzku napr. drevené 

zvieratká, tabule so zaujímavosťami o zvieratách 

a propagáciu areálu ako otvoreného 

priestranstva a informovanie zamestnancov a 

študentov, ako môžeme znižovať uhlíkovú stopu.

 

Č O   Ď A L E J ? 

 

1.) Prvou úlohou po vyhodnotení dotazníkov bolo určiť aktivity, ktoré sú už realizované, prípadne ich 

realizácia je súčasťou realizovaného/podaného/pripravovaného projektu.   

UVLF v súčasnosti realizuje projekty na zníženie energetickej náročnosti budov, ich súčasťou je aj 

rekonštrukcia osvetlenia (pohybové snímače, LED svietidlá). O ich realizácii sme informovali vo 

výročných správach UVLF v Košiciach, Spravodajcovi UVLF a v článkoch na webovom portáli UVLF.  

V spolupráci s Ochranou dravcov na Slovensku a štátnou ochranou prírody SR v rámci ukončeného 

projektu LIFE Energia sa zrekonštruovala rozlietavacia voliéra v ÚZ Rozhanovce.  

V rámci výzvy ACCOS ClimaInfo boli plánované hmyzie domčeky, búdky pre ježkov, úle pre včely, 

výsadba rastlín a kríkov v plánovanej dažďovej záhrade, triedenie odpadu a osveta v oblasti 

odpadového hospodárstva, nákup zberných nádob a košov na triedený odpad v areáli UVLF a na 

účelových zariadeniach, informačné kampane pre študentov, a zamestnancov aj verejnosť, 

podpora biodiverzity a opätovného využitia odpadov. Tento projekt nebol schválený. 

V pripravovanom projekte „Zlepšenie environmentálnych aspektov na UVLF v Košiciach“ bude 

navrhnutá zelená výsadba stromov a kríkov v areáli Pri hati, výstavba altánku so zelenou strechou 

pri záhrade liečivých rastlín a pri kynologickom ihrisku Pri hati, osadenie lavičiek, odpadových 

košov a solárnych lámp, zriadenie podzemných zberných nádrží na zber dažďovej vody na UVLF, 

v areáli Pri hati, Jazdeckom areáli aj ÚZ Rozhanovce, stojany na bicykle na UVLF a Pri hati.  

 

2.) Ďalšou úlohou bolo oboznámiť s ekologickými aktivitami starostu mestskej časti Košice – Sever za 

účelom koordinácie ekologických aktivít. Pracovné stretnutie s Ing. Františkom Ténaiom, MBA sa 

uskutočnilo 17. 2. 2022 a bol navrhnutý spoločný postup pri vybraných ekoaktivitách. 

 

3.) Pracovná skupina zelená univerzita pripravila kalendár ekoaktivít. Zorganizovala UNIZBER liekov 

(14. – 16. 2. 2022), UNISWAP oblečenia (15. – 16. 3. 2022) a pripravuje ďalšie aktivity. Okrem toho 

bolo zriadené kompostovisko a boli vytvorené oddychové zóny pre študentov v pavilóne 17.  

 

 

4.) Poslednou úlohou bude vybrať aktivity, ktoré budú zahrnuté do akčného plánu a následne 

pripraviť Akčný plán UVLF v súlade s iniciatívou Race To Zero For Universities and Colleges. 
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Touto cestou sa chceme poďakovať 

všetkým zamestnancom a študentom 

univerzity, ktorí sa zapojili do dotazníkového 

prieskumu. Zdieľaním svojich názorov                            

a nápadov a osobnou podporou ekoaktivít 

pomáhajú zlepšovať naše spoločné životné 

prostredie.  

O ďalších aktivitách zelenej univerzity                     

sa môžete dočítať na webovom portáli 

univerzity a na sociálnych sieťach (facebook, 

instagram, twitter). 


