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Pripravíme vám fi remný tímbilding na mieru, na základe vašich očakávaní. Viacdňové tímblidingy realizujeme 

v zrekonštruovanom Vzdelávacom centre Zaježová, v inšpiratívnom prostredí pohoria Javorie neďaleko Zvolena. 

Kapacita centra je 37 lôžok a k výbave centra patrí čajovňa, sauna, ohnisko aj outdoorové prvky ako nízka lanová 

dráha, detské ihrisko a environmentálne vzdelávacie prvky (včelí úľ, pocitový chodník, interaktívne pexeso 

o tradičných odrodách ovocných stromov a mnohé iné).

 IKEA, DM drogerie markt, ZSE, Poštová banka

Originálne zážitkové tímbildingy v inšpiratívnom prírodnom prostredí, na ktorých 
posilníte vzájomné vzťahy a spoluprácu pod vedením skúsených lektorov.
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 The Bridge

Prenajmite si priestory v našom vzdelávacom centre na malebných zaježovských 
lazoch a zažite pracovné porady trochu inak.

Pripravíme vám fi remný tímbilding na mieru, na základe vašich očakávaní. Viacdňové tímblidingy realizujeme 

v zrekonštruovanom Vzdelávacom centre Zaježová, v inšpiratívnom prostredí pohoria Javorie neďaleko Zvolena. 

PRENÁJOM PRIESTOROV 
NA ZAJEŽOVEJ
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 Slovenská sporiteľňa, ESET, IKEA

Pripravíme pre vás na mieru podujatia pre zamestnancov a ich rodiny 
so zmysluplnými a interaktívnymi eko vzdelávacími aktivitami. 

Outdoorové ai indoorové aktivity pre rodiny s deťmi, na ktorých si spoločne zasúťažia, 

otestujú svoje vedomosti alebo vyrobia užitočný eko-darček.

EKO FAMILY DAYS 
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EKO FIREMNÉ DNI 

 ARKON, IKEA, dm drogerie markt

Prezentujte vašu firmu originálnym spôsobom formou eko workshopov, 
alebo vzdelávacích exponátov na firemnej konferencii, výstave či inej firemnej akcii. 

Pripravíme pre vás zmysluplnú tematickú akciu so zapojením verejnosti do eko-súťaže, 

eko-kvízu alebo zážitkových aktivít. 
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Interaktívny kvíz o včelách a opeľovačoch alebo eko-kvíz pre zamestnancov či návštevníkov firemnej akcie? 

Prezentujte svoju firmu inak a inšpiratívne.

 dm drogerie markt, IKEA

On-line kvízy s tematikou eko spotrebiteľstva – na interné využitie 
pre zamestnancov alebo externe ako prezentáciu firemných aktivít 
(napr. osadenie včelieho úľa na streche prevádzky) 

Referencie:
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Workshopy a prednášky na nasledujúce témy: Ako žiť bez odpadu, Eko kancelária, 
Pomalá móda, Eko upratovanie, Domáca eko kozmetika, Balkónová minizáhradka, 
Eko dovolenka, Eko bábätko (podrobnosti v samostatnej ponuke).

 
Referencie: O2, ESET, dm drogerie markt, IKEA, Vermont, Pfi zer, myhive

INTERAKTÍVNE WORKSHOPY 
A EKO PREDNÁŠKY
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Nevyužitý priestor vo vašej firme vám pomôžeme premeniť na eko miesto, 
ktoré žije, a to všetko s aktívnym zapojením vašich zamestnancov.

 
Referencie: VÚB banka

KOMUNITNÉ EKO PLÁNOVANIE 
SPOLOČNÝCH PRIESTOROV 
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Premeňte vašu firmu na zelenšie miesto pomocou motivačnej súťaže 
medzi tímami zamestnancov jednotlivých oddelení!

 
Referencie: ESET

SÚŤAŽ PRE ZAMESTNANCOV 
– ZELENÉ ODDELENIE 
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Objavte možnosti behaviorálnej ekonómie a pomocou nápaditých 
eko „poštuchnutí“ nenásilne motivujte svojich zamestnancov a zákazníkov 
k zodpovednejšiemu správaniu.

 
Referencie: IKEA

EKO NUDGES

PESTRÁ PONUKA PROGRAMOV

www.zivica.sk 

9 



Ak by ste radi ušetrili náklady na energiu, odpad, vodu a celkovú prevádzku 
budovy a zistili, aké jednoduché a funkčné opatrenia môžete v jednotlivých 
oblastiach prijať, nechajte si u nás urobiť zelený audit.

Referencie: Accenture
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ZELENÉ ÚRADOVANIE 
A UDRŽATEĽNÁ PREVÁDZKA 
BUDOV
Pomôžeme vám s nastavením systémových opatrení zameraných na zdravšiu, 
ekonomickejšiu a environmentálne zodpovednú prevádzku budov 
a nákup tovarov a služieb.
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Ak uvažujete o podpore opeľovačov v meste, osadíme na streche vašej firmy 
včelí úľ alebo vám osadíme interaktívny hmyzí hotel a zabezpečíme odborný 
workshop pre zamestnancov. Sladkým bonusom môže byť váš vlastný firemný 

Referencie: Slovenská sporiteľňa, Búdka 22, YIT, Nová Cvernovka, 

Národné lesnícke centrum, Vzdelávacie centrum Zaježová
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Slovenská sporiteľňa, mesto Zvolen, mestská časť Bratislava – Karlova Ves

Podporte mestskú biodiverzitu a zminimalizujte dopady klimatickej zmeny 
v okolí vašej prevádzky zavedením funkčných opatrení pri tvorbe a údržbe zelene

PORADENSTVO O PRÍRODE 
BLÍZKEJ ÚDRŽBE ZELENE
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Aj vaši zamestnanci s rodinami môžu zažiť originálny zážitkový letný pobyt 
na mieru s outdoorovými aktivitami v prírode a so skúsenými lektormi zo Živice. 

Referencie: pozri na www.huravon.sk 
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