
Kríza v politike – politika v kríze? 

 85 

 

NEZODPOVEDNÁ ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA 
AKO LOGICKÉ POKRAČOVANIE NEZODPOVEDNEJ 
POLITIKY 

 
VLADISLAV DUDINSKÝ

 
 
 
 

Od 70-tych rokov 20. storočia veľká časť intelektuálov a politikov sa 
dopracovala k poznaniu, že globálna environmentálna situácia a sociálno-
ekonomické problémy sú zjavne previazané. Pre mnohých bolo prekvapením 
zistenie, že príroda a životné prostredie síce kultúru nevytvárajú, ale ju 
umožňujú, že životné prostredie tvorí základný existenčný rámec ľudskej 
civilizácie a že budúcnosť ľudstva úzko súvisí so životným prostredím a jeho 
kvalitou. Uvedené poznanie sa postupne zapracovávalo a integrovalo do agend 
politických strán, stávalo súčasťou vládnych politík a činnosti politických 
štruktúr na nadnárodnej úrovni – Organizácie spojených národov a Európskej 
únie. Predovšetkým v období posledných dvoch desaťročí 20. storočia 
zaznamenávame výrazné zintenzívnenie aktivít zameraných na oblasť ochrany 
životného prostredia. Od tohto obdobia je evidentný nárast angažovanosti 
medzinárodného spoločenstva, ako aj jednotlivých národných vlád v oblasti 
ochrany životného prostredia. Faktom však ostáva, že napriek zvýšenému 
úsiliu a nárastu povedomia o závažnosti týchto problémov nebol doposiaľ 
v danej oblasti dosiahnutý požadovaný a všeobecne očakávaný pokrok, čo 
v súčasnosti, kedy sa negatívne prejavy niektorých environmentálnych 
problémov postupne stávajú každodennou realitu a reálnym ohrozením 
existencie ľudskej civilizácie, nevytvára priestor pre optimistické scenáre 
budúcnosti. 

Vážnosť problémov si vynútila ich nastolenie na najvyššej úrovni, 
výsledkom čoho boli svetové konferencie o životnom prostredí organizované 
pod záštitou OSN (Štokholm 1972, Rio de Janeiro 1992, Johannesburg 2002). Na 
úrovni Európskej únie hlavný právny rámec pre oblasť životného prostredia 
vymedzujú články 191 až 193 podľa Lisabonskej zmluvy (pôvodne články 174 
až 176 Zmluvy o Európskom spoločenstve). Prijatím Lisabonskej zmluvy došlo 
k jednej významnej úprave politiky Únie v oblasti životného prostredia - bola 
doplnená problematika zmeny klímy, ktorá sa považuje za najdôležitejší 



Kríza v politike – politika v kríze? 

 86 

problém a jednu z najvýznamnejších výziev súčasnosti nielen pre štáty EÚ. 
Všeobecné ciele politiky EÚ v oblasti životného prostredia, ako sa vymedzuje 
v článkoch 191 až 193, dávajú Únii zákonnú právomoc konať vo všetkých 
oblastiach tejto politiky. Rozsah tejto právomoci je obmedzovaný zásadou 
subsidiarity (ktorá obmedzuje opatrenia EÚ na tie oblasti, kde by mohli byť 
účinnejšie ako vnútroštátne či regionálne opatrenia), a požiadavkou jedno-
myseľnosti v Rade vo veciach, ktoré napríklad majú fiškálnu povahu, týkajú sa 
urbanistického a územného plánovania, využívania pôdy, hospodárenia 
s vodnými zdrojmi, voľby zdrojov energie a štruktúry dodávok energie. Trvalo 
udržateľný rozvoj sa stal jasným cieľom prostredníctvom Amsterdamskej 
zmluvy z roku 1997 (pôvodný článok 2 Zmluvy o Európskom spoločenstve 
(ZES)). V článku 11 zmluvy sa tiež výslovne uvádza povinnosť začleniť 
požiadavku ochrany životného prostredia do všetkých odvetvových politík EÚ. 
Podľa článku 191 ods. 2 sa európska politika v oblasti životného prostredia 
opiera o zásady predbežnej opatrnosti, prevencie, odstránenia znečistenia pri 
zdroji a o zásadu „znečisťovateľ platí“(podrobnejšie pozri C. Lauranson). 

Napriek množstvu aktivít konštatujeme nárast intenzity problémov 
súvisiacich so životným prostredím a environmentálnou situáciou. To 
dokazuje, že doposiaľ sme neboli schopní nájsť účinné mechanizmy a nástroje 
na riešenie týchto problémov. Význam environmentálnych problémov úzko 
súvisí nielen s narastaním ich intenzity, ale aj ich priestorového rozsahu, čo nás 
vedie k poznaniu, že nekoordinovaná realizácia a uplatňovanie rôznych 
izolovaných prístupov v danej oblasti sa často míňajú s očakávaným 
a neprinášajú pozitívne výsledky. Problémy vyplývajúce z neustále sa 
zhoršujúcej kvality životného prostredia sa začínajú prejavovať aj v zdanlivo 
nesúvisiacich sférach života spoločnosti – ich vplyv začína byť zrejmý v celom 
rade politických, ekonomických, sociálnych, kultúrno-spoločenských a vojen-
sko-bezpečnostných rozhodnutí, čo zvyšuje mieru nestability a neurčitosti 
v tomto svete. Dnes už nie je možné ignorovať previazanosť ekonomickej 
a sociálnej sféry so životným prostredím a vzájomnú vertikálnu determináciu 
medzi globálnym a lokálnym (regionálnym).  

Napriek uvedenému konštatovaniu nepodarilo sa dosiahnuť nielen vytýčené 
ciele obsiahnuté v Lisabonskej stratégii (čo bolo o. i. v značnej miere 
ovplyvnené aj rozšírením Únie z 15 členských štátov v roku 2000 na terajších 27 
a v dôsledku absencie efektívnych stimulov a záväzných nástrojov na úrovni 
EÚ) (pozri PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE. Hodnotenie 
lisabonskej stratégie),ale ani ciele vytýčené v rámci 6. Environmentálneho 
akčného programu – v tomto kritickom duchu ho hodnotia jeho autori a hlavní 
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aktéri (pozri Šiesty akčný program Spoločenstva pre životné prostredie. 
Záverečné posúdenie). 

V ešte v radikálnejšom kritickom duchu sú hodnotené aktivity našej domácej 
politickej reprezentácie, ktorá sa minimálne v období rokov 2006-2010 nechala 
viac unášať biznisom o oblasti životného prostredia, ako riadením rezortu. 
Počas uvedeného obdobia (2006 – 2010) „sa MŽP pod vedením nominantov 
Slovenskej národnej strany (SNS) zmietalo v korupčných a iných škandáloch, 
čím sa donedávna nenápadné ministerstvo dokonale zviditeľnilo – žiaľ, v tom 
najhoršom svetle. /.../ Bodku za 20-ročným pôsobením ústredného orgánu 
štátnej správy na Slovensku dalo v januári 2010 autoritatívne rozhodnutie 
premiéra R. Fica, ktorý sa jednoducho rozhodol MŽP SR zrušiť a jeho agendu 
„rozdeliť“ hospodárskym rezortom: väčšinovo pôdohospodárstvu a menšinovo 
hospodárstvu – teda práve tým rezortom, ktorých činnosť malo ministerstvo 
životného prostredia usmerňovať a regulovať.“ (Huba, M. – Trubíniová 
Ľ., 2010, s. 363). Ministerstvo životného prostredia síce obnovilo svoju činnosť 
v roku 2010, ale straty spôsobené nekompetentným zásahom boli ohromné. 

Nachádzanie kvalifikovaného všeobecného politického konsenzu bolo od 
samotného počiatku ovplyvňované postojmi politikov, ktorí sa neraz odvolávali 
na protirečivé a neraz až alternujúce názory niektorých „vedeckých autorít“. 
Nesúlad a neraz až protirečivé tvrdenia (nárokujúce na legitímnosť bez ohľadu 
na mieru verifikácie) ohľadne perspektív nielen Európskej únie majú vplyv na 
rozvoj kľúčových kompetencií participujúceho občana, ktoré smerujú do oblasti 
politicko-právnej, sociálnej, kultúrnej, ekonomickej, ale aj environmentálnej. Vo 
vzťahu k poslednej oproti potrebám a požiadavke trvalej udržateľnosti je 
zvestovaná (aj prostredníctvom médií) budúcnosť jednorozmerného 
konzumného indivídua. Spôsob existencie dnešného človeka v drvivej väčšine 
ukazovateľov zodpovedá módu „mať“, nie „byť“. Sme svedkami fatálnej 
deformácie hlavných atribúcií módu bytia, za ktoré Fromm považoval 
nezávislosť, slobodu a kritické myslenie. (Fromm, 1994, s. 72). Ako poznamenal 
Chomsky, „vo večnom zápase o myslenie ľudí“ zvíťazil americký biznis. 
(Chomsky, 1998, s. 109). Peniaze sa stali mierou všetkých vecí. Časti politickej 
a ekonomickej elity sa úspešne podarilo presmerovať pozornosť verejnosti 
z globálnych problémov na témy čiastkové, akože „životne dôležitejšie“. 
Prestali sme medializovať obavy z hrozivých dôsledkov ľudských aktivít 
v podobe degradácie prírodného prostredia a nedostatku prírodných zdrojov. 
Pozornosť sme presmerovali na škandalizovanie tých, ktorí poukazujú na 
neudržateľnosť dnešných vzorcov výroby, spotreby a tvorby zisku.  

Kvalifikovaný všeobecný politický konsenzus absentuje v prípade mnohých 
súčasných globálnych problémov. Osobitne je výrazný v prípade nachádzania 
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riešení prebiehajúcich klimatických zmien a katastrofických scenárov 
globálneho oteplenia. Podľa súčasných klimatických trendov planéta smeruje 
k globálnemu otepleniu až o + 4 ºC, čo podľa odborníkov bude viesť nielen 
k zníženiu výmery poľnohospodárskej pôdy (odhaduje sa, že polovica zo 
súčasnej poľnohospodárskej pôdy bude nepoužiteľná), k zdvihnutiu hladiny 
morí až o 2 metre, k masívnemu vyhynutiu druhov (na takú rýchlu zmenu sa 
nebude schopných adaptovať cca 40 % rastlinných a živočíšnych druhov), 
k silným suchám a prírodným požiarom, ale aj k atakovaniu limitov ľudskej 
a environmentálnej adaptácie v mnohých častiach sveta. Aj v týchto 
podmienkach evidujeme principiálnu nezodpovednosť politiky niektorých 
štátov: Japonsko sa odmietlo pripojiť k druhému obdobiu klimatických 
záväzkov podľa Kjótskeho protokolu, USA neratifikovali svoj podpis ani 
k ustanoveniam prvého obdobia, ktoré vypršia koncom roku 2012 
(podrobnejšie http://www.euractiv.sk/zivotne-prostredie/clanok/eu vystriha-
pred-dosledkami-nebezpecneho-oteplovania-zeme-018880). 

Globálne environmentálne problémy sa v súčasnosti vyznačujú vysokou 
mierou závažnosti. Dnes už neprehliadnuteľné prejavy negatívnych dopadov 
degradácie životného prostredia predznačujú, že ich dlhodobé zanedbávanie 
môže už v krátkej budúcnosti ohroziť samotnú podstatu ľudskej existencie. 
V tomto kontexte je teda potrebné podporovať úsilie zamerané na zvýšenie 
úrovne a štandardov v oblasti ochrany životného prostredia a to tak na lokálnej, 
regionálnej, národnej, ako aj nadnárodnej a globálnej úrovni. Napriek 
deklarovaným potrebám a stále naliehavejším výzvam (znovu)objavovať 
ľudské hodnoty (solidaritu, altruizmus, lásku k blížnemu, úctu k prírode ako 
fenoménu, ktorý umožňuje kultúru), na ktorých je založená nielen európsko-
atlantická civilizácia, ale prakticky všetky veľké civilizácie sveta, konštatujeme, 
že celkovo vo vyspelých krajinách sveta stále pretrváva relatívne nízka úroveň 
environmentálneho vedomia, konzumom poznamenaná hierarchia hodnôt, 
neochota zmeniť pretrvávajúce vzorce spotreby, ako aj malá miera ochoty niesť 
spoluzodpovednosť za existenciu a rozvoj civilizácie ako celku. Slovenská 
republika, ktorá prijala koncept trvalo udržateľného rozvoja (TUR) schválením 
Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR ako širokospektrálneho 
záväzného koncepčného materiálu zabezpečujúceho smerovanie rozvoja 
spoločnosti v súlade s princípmi a kritériami trvalo udržateľného rozvoja, 
v tomto smere nie je výnimkou. Je potrebná nielen environmentálne 
zodpovedná politika, ale aj integrované pôsobenie všetkých zložiek 
a spoločenských štruktúr v smere podpory a rozvíjania environmentálneho 
vedomia (vrátane environmentálneho vedomia a pocitu zodpovednosti 
u samotných politikov).  

http://www.euractiv.sk/zivotne-prostredie/clanok/eu vystriha-pred-dosledkami-nebezpecneho-oteplovania-zeme-018880
http://www.euractiv.sk/zivotne-prostredie/clanok/eu vystriha-pred-dosledkami-nebezpecneho-oteplovania-zeme-018880
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Tak, ako sa človek občanom nerodí, ale sa ním stáva v procese svojej 
socializácie, tak je potrebné aj formovať environmentálne vedomie. Formovanie 
ekosociálnej kompetencie sa má byť integrálnou súčasťou kreovania kladných 
postojov k demokratickému európskemu občianstvu, k rešpektovaniu ľudských 
práv a slobôd a všeľudských etických hodnôt. S tým počíta aj stratégia Európa 
2020. Iba rozvoj integrovanej a kreatívnej osobnosti povedie k schopnosti 
človeka prispievať k ekonomickej prosperite spoločnosti, k trvalo 
udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju spoločnosti so 
zodpovednosťou voči životnému prostrediu a zachovaniu života na zemi, bude 
prispievať k rozvoju svetovej vedy, techniky, kultúry, umenia a športu. 
Európske občianstvo predstavuje nielen zodpovednosť jednotlivého občana za 
seba a svoju krajinu, ale tiež za spoločenstvo nášho kontinentu. 

Environmentálna výchova ako integrálna súčasť „učiacej sa spoločnosti“ sa 
musí uskutočňovať aj za bránami škôl a so všetkými skupinami obyvateľstva 
a v priaznivých spoločenských podmienkach. Akonáhle je výchovné pôsobenie 
uskutočňované v schizofrenickom prostredí, v ktorom sa iba formálne deklaruje 
záujem o environmentálne hodnoty a v reálnom živote sú ľudia stimulovaní iba 
k trhovým hodnotám a konzumu, jeho efekty sublimujú skôr, ako sa 
pretransformovali na presvedčenie.  

Nie bezdôvodne publicitu získavajú názory, že v podmienkach ekonomickej 
a finančnej krízy, v čase škrtov, rastúcich cien potravín a snahy o obnovu 
hospodárskeho rastu v samotnej Európskej únii bude environmentálny rozmer 
v rámci jednotlivých politík marginalizovaný. Všetko ukážu rokovania 
o podobe rozpočtu na roky 2014-2020, no už teraz začína byť zjavné, že EÚ sa 
začína posúvať k inému ekonomickému modelu. Obavy tohto druhu vznikajú 
pri podrobnom štúdiu stratégie Európa 2020 a súvisiacich komentároch 
a výkladoch. (pozri EURÓPA 2020. Stratégia na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu). Je reálna hrozba, že terajší spôsob 
prekonávania krízových stavov zastaví a znehodnotí dosiahnuté výsledky 
v doterajšej implementácii zásad trvalej udržateľnosti. 

 
Štúdia je čiastkovým výstupom riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0789/11 

Občianske kompetencie ako súčasť kľúčových kompetencií žiaka strednej školy. 
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