30 rokov Slovenskej ekologickej spoločnosti
V roku 2022 si Slovenská ekologická spoločnosť (SEKOS) pripomína 30 výročie od svojho
vzniku. Predstavuje spolok vedcov a odborných pracovníkov založený na podporu rozvoja
ekológie. Cieľom spoločnosti je zabezpečovať koncepčnú činnosť v oblasti ekológie,
podporovať rozvoj ekológie, rozširovať poznatky získané ekologickým výskumom, aplikovať
tieto poznatky v starostlivosti o krajinu a životné prostredie človeka a ostatných živých
organizmov, koordinovať spoluprácu členov pôsobiacich vo vede, na školách a v praxi,
zvyšovať odbornú úroveň mladých pracovníkov, poskytovať odborné stanoviská a konzultačné
služby pre štátne a spoločenské inštitúcie. Medzi významné aktivity Spoločnosti patrí
organizovanie odborných podujatí z viacerých oblastí ekológie. Pravidelne v dvojročných
intervaloch SEKOS organizuje Ekologické dni spojené s Valným zhromaždením. Taktiež sa tu
udeľujú ocenenia mladým ekológom za významné práce publikované z oblasti ekológie.
Spoločnosť podporuje výučbu ekológie na univerzitách, postgraduálne štúdium, ale tiež
ekologické a environmentálne vzdelávanie na školách všetkých stupňov. Taktiež realizuje
rôznorodé popularizačné aktivity zamerané na zvyšovanie ekologického povedomia.
Spoločnosť vydáva okrem členského spravodajcu SEKOS Bulletin aj časopis Ekologické
štúdie, ktoré na publikovanie pôvodných vedeckých prác z oblasti ekológie, krajinnej ekológie,
environmentalistiky, ekologickej a environmentálnej výchovy ako aj z príbuzných vedných
disciplín. Časopis vznikol ako odozva na situáciu s nedostatkom priestoru na publikovanie
pôvodných prác slovenských autorov z danej oblasti.
V rámci spoločnosti pôsobia tri základné sekcie:
Sekcia teoretickej ekológie - úlohou sekcie je rozvíjať teoreticko-metodické otázky v oblasti
ekologického výskumu, ako i sledovať najnovšie poznatky zo všeobecnej a teoretickej ekológie
a informovať o nich odbornú verejnosť pomocou recenzií najnovšej literatúry a krátkych
informácií.
Sekcia aplikovanej ekológie - cieľom sekcie je transformácia a prenos ekologických poznatkov
z oblasti teoretickej do roviny aplikačnej s cieľom usmernenia rozvoja ľudských aktivít v
krajine v súlade s jej ekologickými podmienkami a procesmi.
Sekcia ekologického vzdelávania a výchovy – sa zameriava na problematiku
environmentálneho vzdelávania a výchovy na všetkých stupňoch školského systému. Hlavným
zámerom je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, rozšíriť ju o uplatňovanie zásad trvalo
udržateľného rozvoja a života, osobitne o výchovu k trvalo udržateľnej produkcii a spotrebe.
Transformačný proces na území Slovenska vo veľkej miere ovplyvnyl aj fungovanie vedeckých
spoločností na Slovensku, vrátane SEKOS. Bolo to podmienené najmä zmenou životného štýlu
individualisticky orientovaného a tiež k tomu prispelo zavedenie výkonnostného hodnotenia
sústredeného na publikácie v indexovaných časopisoch. Z tohto aspektu práce v spoločnosti už
neboli poctou ale sa stali skôr záťažou pre expertov. V súčasnosti má SEKOS 151 členov,
z toho je 40 čestných členov. Problémom SEKOS je tiež získanie mladých členov do
spoločnosti. Pevne verím že tieto prekážky úspešne zdoláme a že nasledujúce roky budú
priaznivé pre rozvoj spoločnosti.

