
 

 

 

 



PRIPRAVENÍ NA ZMENU? 

PSYCHOLÓGIA A EKONOMIKA POSTKONZUMNEJ SPOLOČNOSTI  

Online-konferencia  

28. jún 2021, 15:00 – 19:00 

 

O čom budeme hovoriť? 

Konzum, materiálny komfort, vyšší životný štandard sa po roku 1989 zaradili k našim hlavným životným 

cieľom. Po 30 rokoch však čoraz viac ľudí zisťuje, že nadmerný konzum a materiálny blahobyt nie je 

zaručenou cestou ku šťastiu. Navyše, reálny úžitok mnohých vecí, ktoré kupujeme, je minimálny až 

nulový. Často kupujeme, čo vôbec nepotrebujeme. A to je problém. Už dnes vyprodukujeme a 

spotrebujeme oveľa viac, ako dokáže naša planéta uniesť. 

Riešením má byť „zelený rast“, ktorý nebude ničiť náš ekosystém. Zelený rast je však podľa mnohých 

ilúziou. Bez zníženia produkcie a spotreby našu planétu nezachránime. To však znamená zásadnú 

zmenu nášho ekonomického modelu, založeného na nekonečnom raste. Takáto zmena vyžaduje 

zmenu nášho myslenia, o našej spotrebe, konzume. A aby to bolo ešte ťažšie, vyžaduje zmenu nášho 

podvedomia. Len tak je možná zmena nášho správania.       

Prečo teda kupujeme aj to, čo nepotrebujeme? Aké psychologické motívy a potreby tým 

uspokojujeme? Aké sociálno-psychologické motívy vieme osloviť a využiť pre zmenu nášho 

konzumného správania? Ako ich máme oslovovať? Aké alternatívy spotrebného správania existujú a 

aké majú dopady na našu ekonomiku, našu životnú úroveň? A aká je úloha politiky, biznisu, občianskej 

spoločnosti či samotných ľudí v obrate smerom k zodpovednejšiemu spotrebiteľskému správaniu? 

Napokon je tu zmena ako životná situácia. Niekomu vyhovuje u iného vyvoláva zneistenie a obavy. 

Klimatická kríza zmenu nášho životného štýlu nevyhnutne vyžaduje. Ako túto potrebu zmeny uchopiť 

a preniesť do nášho života? Ako akceptovať na prvý pohľad nekomfortné zmeny a spraviť z nich náš 

benefit? Kde nájsť motiváciu, silu a zručnosť zmeniť naše zaužívané myslenie a správanie sa? „Uchopiť 

zmenu“ si vyskúšame v online workshopoch, ktoré povedú ľudia s inšpiratívnymi životným príbehmi. 

Psychológia a ekonomika postkonzumnej spoločnosti je téma, ktorá v slovenskej verejnej diskusii zatiaľ 

rezonuje len veľmi slabo. Ale mala by. Preto o tejto téme budeme hovoriť s odborníkmi a odborníčkami 

na psychológiu, sociológiu, reklamu, ekonomiku, zo Slovenska, Česka a Nemecka.   

 

Program 

 

15:00 - 15:10 - Otvorenie konferencie, s hudobným vstupom  

Moderátorka eventu: Daniela Piršelová, zakladateľka a organizátorka prvej klimatickej konferencie 

na Slovenku CLIMATE CONFERENCE SLOVAKIA  

 

15:10 - 16:30 - BLOK 1 

PSYCHOLÓGIA ZODPOVEDNÉHO KONZUMU 

Hostia:  

Jan Krajhanzl, sociálny psychológ, ekopsychlóg, Fakulta sociálnych štúdií Masarykovej 

univerzity v Brne  



Jaroslav Zacko, marketingový konzultant, spoluzakladateľ reklamnej agentúry TRIAD 

Alexandra Hanisch, klimatická psychologička, Wandelwerk.de 

 

16:35 – 17:35 - BLOK 2 

ONLINE-WORKSHOPY: AKO UCHOPIŤ ZMENU A UROBIŤ Z NEJ BENEFIT?  

16:35 - 17:35 

V troch workshopoch pod vedením mentorov si budú účastníci môcť vyskúšať, ako akceptovať zmeny 

v živote, ako nájsť motiváciu, silu a zručnosť zmeniť vlastné zaužívané myslenie a správanie. 
  

Workshop A  - Ľudia, zmena a emócie s Ľubicou Takáčovou 

Ľubica Takáčová, zakladateľka spoločnosti Life Up, mentorka v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudského 

potenciálu 

Prečo rozdielne skupiny ľudí rozdielne reagujú na zmenu? Aké emócie so zmenou spôsobu života 

súvisia a aká zvykne byť motivácia ľudí zmeniť spôsob života z konzumného na udržateľný. 
 

Workshop B - Zmena vo vlastnej organizácii s Martinou Kafkovou 

Martinka Kafková, stratég a tvorkyňa udržateľných eventov, zakladateľka M-Ocean, členka správnej 

rady Zmena k lepšiemu  

Potrebujete zmenu vo vlastnej firme alebo organizácii? Ako neskončiť hneď na začiatku a nastaviť si 

realizovateľné kroky a ciele. 
  

Workshop C – Boj so zmenami okolo nás s Lubom Tomkom  

Lubo Tomko, zakladateľ spoločnosti Extraordinary, experience designer, tréner a kouč 

V živote sme vystavení neustálym zmenám a nárokom. Máme ich odmietnuť, alebo ich realizovať? 

Ako za takéto rozhodnutie prijať zodpovednosť a čo nám odmietnutie zmeny do života prináša?  

 

Tento Blok je  pripravený zakladateľkami CLIMATE CONFERENCE SLOVAKIA Danielou Piršelovou a 

Slovakia Going Zero Waste Silviou Yoder. 

 

17:40 - 19:00 - BLOK 3 

EKONOMIKA POSTRASTOVEJ SPOLOČNOSTI 

Hostia:  

Niko Paech, ekonóm, Univerzita Siegen, www.postwachstumsoekonomie.de  

Eva Fraňková, environmentalistka, Fakulta sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne  

Richard Sťahel, riaditeľ Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied  

 

Sledovať konferenciu, ako aj zúčastniť sa workshopov bude možné cez internetovú stránku: 

https://www.fes.sk 

Registrovať sa môžete cez nasledovný formulár:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8WGJcPEAu3bVgQq-pVrGPo-

Zz1tXBrWqNgsQvZJXhgb96jQ/viewform  

http://www.postwachstumsoekonomie.de/
https://www.fes.sk/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8WGJcPEAu3bVgQq-pVrGPo-Zz1tXBrWqNgsQvZJXhgb96jQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8WGJcPEAu3bVgQq-pVrGPo-Zz1tXBrWqNgsQvZJXhgb96jQ/viewform

