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Čl. 1 Úvodné ustanovenia
Stratégia environmentálnej udržateľnosti (ďalej len „Stratégia“) Vysokej školy
medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“) je jedným
z významných dokumentov vysokej. Reaguje na spoločenskú požiadavku ochrany životného
prostredia a predstavuje príspevok vysokej školy k riešeniu aktuálnych požiadaviek, ktoré
vyplývajú z klimatických zmien na lokálnej úrovni. Hlavným cieľom je nastaviť fungovanie
vysokej školy tak, aby jej jednotlivé činnosti minimalizovali negatívny dopad na životné
prostredie a zároveň v dlhodobom horizonte zabezpečovali dlhodobú environmentálnu
udržateľnosť činností VŠMP ISM.

Čl. 2. Vymedzenie súčasného stavu
Hlavnou víziou dokumentov tejto úrovne v oblasti životného prostredia je zabezpečiť jeho
lepšiu kvalitu a udržateľné hospodárstvo, založené v maximálnej možnej miere na využívaní
obnoviteľných zdrojov. Vysoké školy ako také nemožno zaradzovať k významným
znečisťovateľom životného prostredia. Charakter kľúčových činností zabezpečovaných
vysokými školami nevytvára priame riziká pre závažné poškodzovanie životného prostredia.
Vysoké školy sú však centrami vzdelanosti, vedy, výskumu, inovácií, významnými aktérmi a
partnermi subjektov hospodárskeho i politického prostredia. Z tejto charakteristiky vyplýva,
že vysoké školy by sa mali postupne definovať minimálne ako regionálni a lídri v oblasti
environmentálnej udržateľnosti.
Obmedzujúcim faktorom pre VŠMP ISM je to, že nie je v jej silách vplývať na všetky
faktory, nakoľko sídli v prenajatých priestoroch.
VŠMP ISM neposkytuje vzdelanie priamo v študijných odboroch, ktoré súvisiacich so
životným prostredím, no v niektorých programoch má implementované predmety, ktoré
s témami environmentálnej udržateľnosti priamo súvisia.
Prakticky všetky študijné programy pripravujú odborníkov, ktorí budú v rámci svojej
profesie musieť zvládnuť prierezové a globálne témy, medzi ktoré sú zaradené okrem iných aj
otázky súvisiace s ochranou životného prostredia, ochrany života a zdravia obyvateľstva. Tu
vidíme nielen priestor, ale najmä potrebu stimulovať študentov k zvýšenej vnímavosti potreby
pozitívneho environmentálneho konania.
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Čl. 3 Vízia a ciele
VŠMP ISM v rámci svojich možností bude budovať a funkčný systém environmentálnej
udržateľnosti, ktorý umožní vysokej škole systematicky znižovať negatívny dopad ňou
realizovaných aktivít na životné prostredie. Bude sa v čo najvyššej miere snažiť prispievať k
proaktívnemu konaniu v oblasti ochrany životného prostredia. Pre napĺňanie vízie sa bude
vysoká škola snažiť o napĺňanie cieľov, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť environmentálne
vnímanie.
VŠMP ISM v rámci svojich možností vytvorí podmienky pre vyššie zastúpenie tém
udržateľného rozvoja pre všetky akreditované programy VŠ štúdia, ako aj pre postgraduálne a
neformálne vzdelávanie.
VŠMP

ISM bude komunikovať so svojimi hospodárskymi

partnermi zmenu

poskytovaného portfólia služieb a tovarov v prospech šetrnejších k životnému prostrediu.
VŠMP ISM postupne bude do procesov nákupu integrovať prvky zeleného obstarávania
tovarov a služieb a zároveň bude nabádať svojich zamestnancov k šetrnejšiemu prístupu pri
spotrebe materiálov, ktoré sú potrebné pre ich fungovanie.
Čl. 4 Kontrola procesov
VŠMP ISM bude na ročnej báze realizovať kontrolu plnenia cieľov, ktoré sú stanovené
v tejto smernici.
O kontrole bude vyhotovená písomná správa.
Čl. 5 Záverečné ustanovenia
Táto smernica bola prerokovaná a schválená na Kolégiu rektora VŠMP ISM dňa: 30.06.2020
Táto smernica nadobudla platnosť dňa: 01.07.2020

V Prešove 01.07.2020
__________________________________
doc. PaedDr. ThDr. Marek Storoška, PhD.
rektor VŠMP ISM
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