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Existencia mnohých filozofických, sociologických a politologických úvah 
o aktuálnosti riešenia prehlbujúcej sa environmentálnej krízy svedčí o jej 
závažnosti, avšak opatrenia, ktoré sú prijímané len čiastočne riešia jej dôsledky, 
už menej predchádzajú vzniku mnohých neželaných javov. Mnohí odborníci sa 
zhodnú v tom, že politické elity by mohli v rozhodovacích procesoch urobiť 
viac pre riešenie environmentálnych problémov, než reálne robia. Tlak 
občianskej spoločnosti je nedostatočný, súvisí so samotným charakterom, resp. 
povahou súčasnej spoločnosti, ktorá pod vplyvom globalizácie je zneistená, 
zvnútra rozrývaná sociálnymi nerovnosťami. Žijeme v období, keď zisky sa 
privatizujú menšinou bohatých ľudí a straty sa socializujú, prenášajú na 
všetkých občanov, ktorí chudobnejú. Obzvlášť nebezpečný je tento proces vo 
vzťahu k stredným vrstvám. Ich zužovaním stráca demokratický systém oporu 
a hrozí nástup autoritatívnych režimov.  

Spoločnosť na prahu tretieho tisícročia sa nachádza v stave, ktorý môžeme 
charakterizovať nárastom rizík, ktoré produkuje, tak ako to konštatuje Ulrich 
Beck súčasná modernita systémovo, zvnútra.2 V posledných rokoch najmä 
s prepuknutím finančnej a hospodárskej krízy, v súčasnosti aj dlhovej krízy 
vyvstáva dôležitá otázka. Ako ďalej? Kam kráčame? Čo môžeme očakávať? 
Akým spôsobom regulovať ekonomiku, politiku, kultúru? V akých oblastiach 
sa má a musí angažovať občianska spoločnosť? Jozef Šmajs upozorňuje na fakt, 
že hľadanie podstaty terajšej krízy sa zatiaľ viac orientuje na javovú stránku 
a nie jej podstatu, pretože na odhalenie „hlbších koreňov krízy zatiaľ nevznikla 
sociálna objednávka. Mocenským štruktúram vyhovuje, že príčiny krízy sa 
hľadajú len v rovine politickej, ekonomickej a finančnej“... avšak hlavnou 
„príčinou krízy je narastajúci konflikt protiprírodnej kultúry(civilizácie) so 

                                                 
1  Text príspevku bol vypracovaný v rámci grantu VEGA 1/0789/11. 
2  BECK, Ulrich: Riziková spoločnosť, Praha Slon 2011. ISBN: 9788074190476. 
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Zemou... Kríza je doteraz neznámym fyzickým stretom umelého sveta kultúry 
s pozemskou prírodou.“3 

Podľa Z. Baumana4 sa nachádzame v postdemokratickom štádiu vývoja 
spoločnosti, keď už občania nie sú tou silou, ktorá rozhoduje, ale v politickom 
živote spoločnosti prebrali iniciatívu finančné lobbystické skupiny. Udalosti 
zverejnené v súvislosti so spisom Gorila v SR potvrdzujú túto tézu.5 Z hľadiska 
budovania občianskej spoločnosti je vplyv finančných skupín na politiku 
nežiaduci, dokonca Eduard Chmelár sa domnieva, že „v neľútostnom 
konkurenčnom boji bude jedna silná finančná skupina (dočasne) vytlačená a jej 
miesto zaujme druhá, ktorá si už teraz hýčka novú mocenskú garnitúru. Je to 
začarovaný kruh, lebo tento štát (akýkoľvek štát) nemá na to, aby porazil mafiu, 
ktorej moc je odvodená od globálneho kapitalizmu.“6 Zostrovanie mocenských 
rozporov súvisí so snahou lobbystických skupín, získať si predstaviteľov 
vplyvných politických strán, za finančnú podporu ich volebnej kampane, 
očakávajú politické rozhodnutia, ktoré týmto skupinám umožnia profitovať zo 
štátnych zakázok, resp. privatizácie zostávajúceho štátneho majetku. Na tieto 
skutočnosti upozorňuje aj Ján Keller: „Dnes v podmienkach ekonomickej 
globalizácie prechádza ... súkromný záujem do veľkej ofenzívy proti zbytkom 
verejného priestoru, ktorý sa snaží postupne kolonizovať.“7 Tomuto trendu by 

                                                 
3  ŠMAJS, J.: Dôstojne ustupovať prírode. Dostupné na internete:  
 <http://www.noveslovo.sk/c/27161> [cit. 15. 02. 2012]. 
4  Postdemokratická spoločnosť je charakterizovaná vývojom v ktorom postupne dochádza 

k nahradzovaniu právneho štátu a parlamentnej demokracie sieťou efektívne lobujúcich 
mocenských skupín, ktorého cieľom je presadiť v utilitaristicky orientovanom dohodovaní 
pravidiel hry, výhodné pre najmocnejšie ekonomické zoskupenia. ...najrýchlejšie mizne 
prepojenie občianskych a sociálnych práv...“ (BAUMAN, Z.: Individualizovaná společnost. 
Praha, Mladá fronta 2004, s. 257, ISBN 788020411952). 

5  Transformačný proces v SR po roku 1989 bol sprevádzaný rozkrádaním, korupciou 
a plýtvaním. Podľa E. Chmelára kolaps komunistického bloku zachránil Západ otvorením 
nových trhov, oddialil zrútenie celého systému. Občania SR opojení novozískanou slobodou 
tieto signály prehliadali a tieto javy ospravedlňovali ako nevyhnutnú cenu zmeny systému. 
Dokonce aj v čase, keď sa mohutne tunelovali štátne financie, občania boli ochotní to 
tolerovať, lebo nová vrstva zbohatlíkov si kúpila loajalitu priemerných občanov zlepšením 
ich ekonomickém situácie.“ (CHMELÁR, E.: Sme svedkami civilizačného zlomu. Dostupné 
na internete: <http://www.hnonline.sk/nazory/c1-54534070-sme-svedkami-civilizacneho-
zlomu> [cit. 27. 01. 2012]. 

6  CHMELÁR, E.: Sme svedkami civilizačného zlomu. Dostupné na internete: 
<http://www.hnonline.sk/nazory/c1-54534070-sme-svedkami-civilizacneho-zlomu> 
[cit. 27. 01. 2012]. 

7  KELLER, J.: Nejistota a důvěra, aneb k čemu je modernitě dobrá tradice. Praha, Slon, 2009, 
s. 64, ISBN 9788074190025. 

http://www.noveslovo.sk/c/27161%3e
http://www.hnonline.sk/nazory/c1-54534070-sme-svedkami-civilizacneho-zlomu%3e
http://www.hnonline.sk/nazory/c1-54534070-sme-svedkami-civilizacneho-zlomu%3e
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sa mala občianska spoločnosť vzoprieť a brániť, nakoľko, „privatizáciou 
verejného sektoru dochádza k sebadeštrukcii štátu.“8  

V tejto situácii je veľmi dôležité posilovať mechanizmy, ktoré napomáhajú 
utvárať občiansku spoločnosť, podporovať rozvoj spoločenských vied, ktorých 
predstavitelia, ak kriticky skúmajú súčasnú realitu, sú schopní upozorňovať na 
nežiaduce trendy vo vývoji spoločnosti, ako aj neopodstatnené očakávania. 
(Podporovanie nadspotreby, bezhraničného konzumu, zadlžovanie krajín 
spojené s udržiavaním „umelého hospodárskeho rastu“ atď.) Postavenie 
spoločenských vied v systéme ľudského poznania je komplikované, v sú-
časnosti prebieha technokratické vytlačovanie „humanities“ z verejného 
priestoru, je silná tendencia obmedzovania ich rozvoja s cieľom urobiť zo 
„spoločenských vied partnera veľkých korporácií a vnútiť im  kontrolu 
a manipuláciu verejnej mienky ako vlastný vedecký cieľ – strategické 
partnerstvo sociálnych vied a manažérov by bolo smrteľným objatím 
„humanities“.9 Z tohto pohľadu výzva spoločensko – vedne orientovaných 
vedcov, žiadajúcich, aby sa neskracovalo financovanie humanitných vied v EÚ 
je svedectvom uvedomenia si závažnosti súčasnej situácie, dominancie 
inštrumentálnej racionality, ktorá nerešpektuje hľadanie ideálu vzdelanosti 
v postmodernej spoločnosti. Časť humanitných vedcov hodnotí súčasnú 
situáciu ako kritickú, nachádzame sa v období civilizačného zlomu, dochádza 
k úpadku našej civilizácie, k úpadku hodnôt, pokračujú procesy 
desolidarizácie, dochádza k hodnotovej dezorientácii. „Nastáva tak 
veľkoplošná nivelizácia vedenia ... znalostná ekonomika vôbec nemusí vyvolať 
rozkvet vedy rozširujúci ľudské poznanie ... veda sa pod vplyvom znalostnej 
ekonomiky stále viac obmedzuje na aplikovaný výskum zadávaný zo strany 
firiem“.10 Úpadok vzdelanosti je sprevádzaný javom barbarizácie elít, stratou 
ideálu vzdelanosti a jej chápania ako hodnoty samej osebe. Znalostná 
ekonomika spôsobuje obmedzenie slobodného vedeckého bádania, ale tiež 
vedie „k premene univerzít na továrne vyrábajúce bakalárov.“11 Rastúca 

                                                 
8  KELLER, J.: Zablokovaná politika. Vystúpenie na konferencii: Kríza v politike – politika 

v kríze? Prešov 15. 02. 2012. 
9  BĚLOHRADSKÝ, V.: Globalizace: pokus o neapologtickou definici. Literární noviny 4a, 

01. 10. 2000, http://www.belohradsky.cz > [cit. 27. 02. 2012].  
10  HAUSER Michal: Univerzita ve věku instrumentální racionality. Slovo 31. 01. 2012, Dostupné 

na internete: 
 http://www.noveslovo.sk/c/27172/Univerzita_ve_veku_instrumentalni_racionality> 

[cit. 27. 02. 2012]. 
11  HAUSER Michal: Univerzita ve věku instrumentální racionality. Slovo 31. 01. 2012, Dostupné 

na internete:  

http://www.belohradsky.cz/
http://www.noveslovo.sk/c/27172/Univerzita_ve_veku_instrumentalni_racionality
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nezamestnanosť, zvlášť nezamestnanosť mladých ľudí, je nepriaznivá 
charakteristika dominujúcich spoločenských mechanizmov, nakoľko sú vytlá-
čaní z hodnototvornej činnosti, z plného občianskeho života, sú porušované aj 
ich ľudské práva. 

Súčasný stav občianskej spoločnosti je problematický, vnútorne je 
roztrieštená, dochádza k výrazným prejavom krízy v politike, zaznamenávame 
odklon od orientácie na rozkvet vedy rozširujúci ľudské poznanie hodnoty, 
prejavy korupcie a klientelizmu fakticky dokladajú existenciu post-
demokratického vývoja spoločnosti. Politickí predstavitelia obtiažne odolávajú 
tlaku lobbystických skupín, nedokážu odvracať riziká spojené s riešením 
environmentálnych problémov, ľavica prestala byť alternatívou ku globálnemu 
kapitalizmu a to jedna z najväčších katastrof.12 Vytratili sa alternatívne politické 
koncepty realisticky formulujúce výzvy a návrhy pre riešenie akútnych 
sociálnych, politických, hospodárskych, environmentálnych a kultúrnych 
problémov. V súčasnej spoločnosti sa vytratili mechanizmy, ktoré presadzujú 
záujem celku, zvíťazil pragmatický egoizmus.13 V týchto súvislostiach môžeme 
skonštatovať, že dochádza ku kríze legitimity politického rozhodovania, 
realizuje sa okliešťovanie sociálneho štátu, školstvo, zdravotníctvo má závažné 
problémy s financovaním činností, rastie nezamestnanosť mladých ľudí. 
Najväčším problémom je fakt, že investície a zdroje k podpore človeka, jeho 
rozvoja – nie sú chápané ako verejný záujem. Nadnárodné korporácie nemajú 
väzby na konkrétne teritóriá, zaujíma ich predovšetkým vlastný profit, 
vydierajú štáty, vynucujú si daňové úľavy, ak by im nebolo vyhovené hrozia 
odchodom do inej krajiny, kde je pracovná sila lacnejšia. Mnohé náklady sú 
prenášané na štát, budovanie infraštruktúry, (diaľnice, priemyselné parky 
apod.). 

Globalizovaná kultúra znehodnocuje aj tradičnú štruktúru a obsah školského 
vzdelávania. Škola nám aj dnes odovzdáva mnoho užitočných poznatkov, ale 
v senzitívnej fáze ľudskej ontogenézy, v ktorej sa poznanie relatívne 
jednoducho spojuje s hodnotami, nerozvíja k prírode úctivé myslenie. Zo školy 
nevieme, čo je príroda a prirodzená evolúcia, nevieme, že človek po svojom 
vzniku taktiež zažal evolúciu – jemu samému potenciálne nebezpečnú 
protriprírodnú kultúrnu evolúciu. Technický pokrok, ktorý bol dlho 

                                                                                                                                               
 http://www.noveslovo.sk/c/27172/Univerzita_ve_veku_instrumentalni_racionality 

>[cit. 27. 02. 2012]. 
12  BĚLOHRADSKÝ, V. Eseje o nedaleké minulosti a nejbližší budoucnosti. Praha, G plus G, 

2000, s. 41. 
13  ŽAKOVSKI, Jacek Rozhovor so Z. Baumanom: Storočie lží. In: Fórum občianskej spoločnosti, 

č. 11 – 12, 2005, s. 49 – 57.  

http://www.noveslovo.sk/c/27172/Univerzita_ve_veku_instrumentalni_racionality
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synonymom ľudského vzostupu, sa stáva jeho hrozbou. Znehodnocuje aj 
sebazáchovnú úlohu tradičnej ľudskej pokory. Už nie je možné spoliehať sa na 
vrodenú pokoru bezvýznamného človeka pred mohutnými silami prírody, ale 
iba na pokoru filozoficky zdôvodnenú, plynúcu z rozpoznania deštruktívnych účinkov 
našej hrubej civilizačnej sily na jemné pradivo pozemského života. Človek je prvýkrát 
zodpovedný za svoju druhovú existenciu. Pochopenie a prijatie tejto zodpovednosti 
však závisí na opustení úzkych morálnych, fyzikálnych a technických hľadísk, 
vyžaduje biologický a medicínsky prístup, predpokladá evolučne ontologický 
pohľad na svet. Zrejme iba tento prístup môže nezasvätenej verejnosti ukázať, 
že ľudská druhová existencia stojí a padá s rozsahom, integritou a evolučne 
dosiahnutou vyspelosťou biosféry.14 V rozvrátenej biosfére nebude ani človek 
prírodou chráneným druhom.15  

Väčšina ľudí, ale takéto ohrozenia nie je ešte schopná vnímať, avšak rastúce 
protirečenia a konflikty v sociálnych vzťahoch a s nimi spojený rast neurčitostí 
spôsobuje zvyšovanie neistoty aktérov konania, čím sa stáva život 
komplikovanejším, tým je orientácia jedincov v sociálnej realite zložitejšia. 
Napriek tejto rastúcej protirečivosti života, existujú stále hodnoty, o ktoré je 
treba usilovať, (napr. idea sociálnej spravodlivosti sa tiahne celým historickým 
vývojom sociálneho myslenia, ochrana biosféry ako priestoru pre život, ochrana 
biodiverzity, biocentrické rovnostárstvo atď.). Proces hľadania východísk zo 
súčasnej hospodárskej, ekonomickej, finančnej, environmentálnej a civilizačnej 
krízy bude spojený s hľadaním nových foriem hospodárskeho života, bude 
treba riešiť závažné otázky spojené s nedostatkom zdrojov (energií, surovín, 
potravín, vody atď.), poklesom životnej úrovne más, sociálnym experimento-
vaním.  

Počet krízových javov sa bude zvyšovať a nebudú mať len ekonomický 
charakter, civilizačný kolaps znamená, že nová éra sa bude rodiť len veľmi 
pomaly a ťažko, nevzkriesi staré ideológie, ale len staré problémy. Ľudia sa 

                                                 
14  ŠMAJS, J.: Nájomná zmluva so Zemou. In: JEMELKA, P., LESŇÁK, S.: Environmentálna 

etika. Prešov: FF PU, 2008, s. 91.  
 „Preto sa obraciame nielen na intelektuálnu verejnosť, ale aj na politikov a všetkých 

zodpovedných občanov: myslite a konajte v súlade so zásadami dlhodobo možnej spolupráce 
so Zemou. Ak kultúra zámerne neponechá istú časť planéty prirodzenej evolúcii, ľudia 
nebudú môcť využiť rámcovo biologicky stanovený čas svojej druhovej existencie.“ ŠMAJS, 
J.: Nájomná zmluva so Zemou. In: JEMELKA, P., LESŇÁK, S.: Environmentálna etika. 
Prešov: FF PU, 2008, s. 91 – 92.  

15  ŠMAJS, J., Dôstojne ustupovať prírode. Slovo 15. 02. 2012, Dostupné na internete: 
  <http://www.noveslovo.sk/r/2352/data/01-> 

2012/pozvanka%20%20globalni%20kapitalismus%20a%20jeho%20alternativy.pdf, 
[cit. 18. 02. 2012]. 

http://www.noveslovo.sk/r/2352/data/01-%3e%20%202012/pozvanka%20%20globalni%20kapitalismus%20a%20jeho%20alternativy.pdf
http://www.noveslovo.sk/r/2352/data/01-%3e%20%202012/pozvanka%20%20globalni%20kapitalismus%20a%20jeho%20alternativy.pdf
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budú často mýliť, často zlyhávať, často trpieť, kým nová civilizácia nezapustí 
silnejšie korene, spočiatku sa bude javiť primitívnejšia, lebo umierajúca 
civilizácia dáva vždy prednosť nádeji pred pravdou.16 V týchto súvislostiach je 
nevyhnutné uviesť, že s dominanciou inštrumentálneho rozumu, pri 
absolutizácii technokratických prístupov k sociálnej realite s dôrazom len na 
ekonomickú racionalitu (ekonomický rast, efektivitu, reklamu atď.) rastú riziká 
a nezamýšľané dôsledky ľudského konania, ktoré negatívne vplývajú na 
podmienky umožňujúce život v rôznych jeho podobách na planéte Zem. 
Napriek tomu, že už veľa aktivít a činností bolo vykonaných v oblasti ochrany 
životného prostredia, environmentálna kríza naďalej pretrváva, jej prejavy sú 
už viditeľnejšie, zmena klimatických pomerov na Zemi nesie v sebe množstvo 
sociálnych problémov a rizík (prehlbovanie chudoby, strata obživy, strata 
domovov, častejší výskyt prírodných katastrof, hurikánov, povodní, veterných 
smrští, vysušovanie území, rozširovanie púští atď.). 

V súvislosti s horeuvedenými skutočnosťami je nutné ďalej uviesť, že 
existujú aj riziká pri zavádzaní nových vedeckých poznatkov do technológií, 
pričom sú oveľa väčšie, než tieto riziká boli v minulosti. Varovania sú podľa 
Ladislava Tondla hlavne v týchto oblastiach: „Veľmi zreteľne musíme rozlíšiť 
medze možností dané našimi znalosťami technológií, ktoré sú s nimi spojené. 
Pomerne často narážame na hranice zdrojov, kapacít, priestorových i časových 
dimenzií, ktoré máme k dispozícii. Veľmi citlivo vnímame tie postupy, akcie 
alebo súbory činností, ktorých dôsledkom sú ireverzibilné procesy, ktoré 
vyvolávajú situácie, ktoré už sa nedajú vrátiť do pôvodného stavu. Za dôležitý 
zdroj rizík, škôd alebo strát je právom pokladané narušenie pôvodnej rovnováhy, 
a to nielen v prírode, ale tiež v ľudských a spoločenských vzťahoch. Často – nie 
okamžite, ale skôr v istých časových intervaloch – si uvedomujeme škody na 
uznávaných hodnotách. V ľudskom živote je za vážny handicap pokladaná strata 
životných perspektív, možností pozitívneho očakávania, strata životných istôt.“17 
Nerovnomerný civilizačný vývoj v súčasnosti plodí konflikty, globalizácia 
nevedie k vzniku jednotnej globálnej kultúry, napriek tomu je možné vyhnúť sa 
konfliktu civilizácií s pomocou cieľavedomého hľadania „minimálneho súboru 
hodnôt, princípov a noriem, ktorý by bol akceptovateľný ak nie všetkými 

                                                 
16  CHMELÁR, E.: Sme svedkami civilizačného zlomu. Dostupné na internete: 

<http://www.hnonline.sk/nazory/c1-54534070-sme-svedkami-civilizacneho-zlomu> 
[cit. 27. 01. 2012]. 

17  TONDL, L.: Metamorfózy postojů k vědě a výzkumu. In: Filosofický časopis, 2009, č. 2, s. 248. 
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kultúrnymi spoločenstvami, tak aspoň ich väčšinou, a to bez ohľadu na 
svetonázorovú, náboženskú, ideologickú pozíciu a sociálne postavenie…“18 

V súvislosti s elimináciou environmentálnych rizík prijala EHK, v rámci 
OSN, Stratégiu pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju, ktorá by sa mala 
uplatňovať na všetkých stupňoch vzdelávacích systémov. Podľa jej 
predstaviteľov na realizáciu Stratégie v EÚ existujú nielen všetky predpoklady 
ale aj potreba jej implementácie. Vo väčšine krajín boli vytvorené systémy 
vzdelávania zamestnávajúce profesionálnych pedagógov, zabezpečili tak 
prístup k základnému vzdelávaniu, dodržiavajú princíp rovnakého práva na 
vzdelanie pre všetkých, dosiahli vysokú úroveň gramotnosti, vytvorili vedecký 
potenciál a zabezpečili participatívnosť občianskej spoločnosti. Existujú však 
ešte nové úlohy, ktoré treba riešiť za účelom účinnej implementácie trvalo 
udržateľného rozvoja. Odborníci v dokumente upozorňujú na skutočnosť, že je 
potrebné zvýšiť úroveň vzdelávacích systémov tak, aby zohľadňovali 
interdisciplinárny charakter trvalo udržateľného rozvoja, treba rozšíriť 
zapojenie občianskej spoločnosti a zmobilizovať adekvátnu inštitucionálnu 
a materiálnu podporu.19  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nevyhnutné uviesť, že súčasná mládež 
sa nachádza v zložitej situácii, je málo občiansky aktívna, pod vplyvom 
korupčných káuz stratila dôveru v politiku a politikov.20 Súčasne „negatívnym 
fenoménom doby je medializácia súčasnej dospievajúcej generácie, ktorá 
vyrastá pod tlakom masovej kultúry, a to predovšetkým komerčnej televízie. 
Normálne sa pre značnú časť mládeže stáva, aby bola zabávaná bez 
vynaloženia námahy.“21 Výskumy, ktoré sa robili vo vzťahu k formám trávenia 
voľného času, ukázali, že len minimum mladých ľudí sa venuje občianskym 
aktivitám a environmentálne prospešným činnostiam. Zvláštne miesto má 
u mladých ľudí hľadanie zážitkov, niektorí odborníci nazývajú tento trend 
medzi mládežou – „hľadači vzrušení“ (sensations seekers) – samozrejme, 
v mladosti patrí ku kvalite života prežívanie rôznych situácií a činností. 
Dôležité ale je, aby boli tieto aktivity späté s pozitívnymi činnosťami, ktoré 
umožňujú integráciu a harmonizáciu osobnosti a neopierali sa len o virtuálnu, 

                                                 
18  DUDINSKÁ, I., DUDINSKÝ, V.: Od multikultúrneho k interkultúrnemu dialógu. In: eds. 

Dobiáš, D., Gbúrová, M., Mattová, I., Medzikultúrny dialog. Prešov: AFPUP; Politologický 
zb. 6, Grafotlač, FF PU v Prešove 2009, s. 83. 

19  STRATÉGIA EHK OSN PRE VÝCHOVU K TRVALO UDRŽATELNÉMU ROZVOJU. 
[Vilnius 23. marec 2005], Dostupné na internete: 

 <www.unece.org/env/esd/strategytext/Slovak.pdf ->[cit. 06. 07. 2009]. 
20  TIŽÍK, M.: Spravodlivý hnev. In: Pravda, 09. 02. 2012, s. 36 – 37. 
21  KRAUS, B. et al.: Středočeská mládež a její svět na přelomu století. Brno, Paido 2006, s. 56. 
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alebo chemickú podstatu (drogy). V týchto súvislostiach vystupuje do popredia 
úloha občianskej a environmentálnej výchovy a odborného společensko-
vedného vzdelávania,22 lebo tieto oblasti môžu byť dôležitým faktorom 
umožňujúcim osvojovať si vhodné modely správania a konania s pochopením 
významu hodnotových orientácií pri voľbe žiaduceho životného štýlu.  

V mnohých krajinách v súvislosti s prijatím etických a environmentálny 
programov je snaha viesť ľudí k vnímavosti voči prírode a životnému 
prostrediu. Výzvou pre občiansku spoločnosť23 sa stáva adekvátna reakcia na 
zhoršujúcu sa situáciu v stave životného prostredia v celom planetárnom 
systéme, úlohou je nájsť stratégie a utvoriť spoločenské mechanizmy, ktoré 
pomôžu presadiť ideu udržateľnosti spätú so skromnejším životným štýlom 
a reorientáciou na duchovné hodnoty. Ekonomizácia rôznych dimenzií 
spoločenského života vedie ku komodizácii a redukcionizmu a aj 
k neschopnosti vnímať ďalšie dôležité súvislosti a charakteristiky bytia ľudí na 
planéte Zem. V týchto súvislostiach vznikla idea občianskej zodpovednosti 
a udržateľnosti, ktorá by sa mala presadzovať v každodennom živote ľudí na 
celom svete, avšak napriek tomu, že existujú skúsenosti so skromnejším 
životným štýlom, nepodarilo sa ho presadiť masovo. V 70-tych rokoch 20 stor. 
vzniklo hnutie dobrovoľnej skromnosti, ktorú napr. E. Kohák nazval výberovou 
náročnosťou. Nejde o askézu, ale o radosť zo života, namiesto radosti 
z majetku. Je to vzbura proti snobizmu, ktorý v ľuďoch živí konzumnú 
toxikomániu. Treba uviesť, že toto hnutie sa z Ameriky dostalo aj do Európy, 
do ČR, ale na Slovensku má len málo stúpencov. Žiaľ, masmédiá, ktoré majú 
obrovský vplyv na ľudí, zvlášť TV, venujú tejto problematike minimálnu 
pozornosť. Médiá plnia socializačné funkcie, avšak v tejto oblasti značne 
zlyhávajú, naopak pôsobia kontraproduktívne. 

Dnešný stav vecí ale dokladá, že len cestou individuálneho vyspievania, 
dodržiavania zásad skromného životného štýlu ľudstvo nedokáže riešiť 
súčasné závažné sociálne, ekonomické a environmentálne problémy, budú 
nutné systémové zmeny v produkcii statkov, v hospodárskom živote 
spoločnosti, v regulatívnych činnostiach, vrátane politiky. Financovanie 
ekonomického rastu založené na rastúcej zadĺženosti vo všetkých krajinách 
sveta sa vyčerpalo, lebo dlhovo ekonomiku nie je možné stimulovať 

                                                 
22  KŘIŽOVSKÝ, S., MADEJ, J., ŠIŠIN, V., ŠIMKOVÁ, I., Stav a úroveň protiprávnej činnosti detí 

a mládeže v Košickom kraji. Košice, VŠBM, 2010, s. 3 – 9. ISBN 978-80-89282-35-7. 
23  MATTOVÁ, I.: Analýza hlavných príčin nejednotnosti ponímania obsahu a rozsahu pojmu 

občianska spoločnosť. In: Gbúrová, M. (eds.) Formovanie európskej občianskej spoločnosti, 
Prešov: FF PU 2005, s. 18 – 23, ISBN 80-8068-335-2.  
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donekonečna, dlh je vzácny zdroj z budúcnosti,24 stav, keď je objem dlhov väčší 
ako objem globálneho kapitálu môže viesť až ku kolapsu súčasnej civilizácie. 
Veľký prísľub neobmezeného pokroku – nádej na ovládnutie prírody, na 
materiálny nadbytok, na čo najväčšie šťastie čo najväčšieho počtu ľudí a na 
neobmedzenú ľudskú slobodu – to boli vyhliadky, ktoré udržovali nádeje 
a vieru generácií od počiatku priemyslového veku. Ale priemyslový vek 
v skutočnosti nedokázal splniť očakávaný veľký prísľub, tvrdí E. Fromm, čoraz 
viac ľudí sa presvedčuje, že neobmezené uspokojovanie potrieb nevedie 
k blahu, ani nie je cestou ku šťastiu, alebo maximu rozkoše, ľudia sa stali 
v skutočnosťami „kolieskami byrokratického stroja“ so svojimi citmi a zmyslom 
pre slušnosť, zmanipulovanými vládou, priemyslom, masovokomunikačnými 
prostriedkami, ktoré sú pod kontrolou vlády a priemyslu. Ekonomický rast 
zostal obmedzený na bohaté národy a priepasť medzi bohatými a chudobnými 
sa prehlbuje. Technologický pokrok spôsobil ekologické nebezpečenstvá, 
včítane nebezpečenstva nukleárnej vojny, čo samo osebe, alebo spolu 
dohromady môže ukončiť akúkoľvek civilizáciu i akýkoľvek život na Zemi.25  

Konzumerizmus vedie k celosvetovej polarizácii, jedna časť ľudí, tá menšia, 
žije v nadbytku, ostatní často v zúfalej biede. V celosvetovom meradle rozdiel 
v životnej úrovni je taký veľký, že „1% najbohatších ľudí, čo predstavuje asi 50 
miliónov domácností, má priemerný príjem 26 000 tisíc USD. Je to o 60% viac, 
než je priemerný príjem domácností, nachádzajúcich sa na spodnej hranici 
rebríčka. Ide približne o 2,7 miliardy ľudí. Alarmujúce je zistenie, že za 
päťročné sledované obdobie sa síce reálny príjem na obyvateľa zvýšil o 5,7%, 
v skupine najbohatších sa však zvýšil o 12%, zatiaľ čo príjem ľudí, 
nachádzajúcich sa na spodnej hranici, sa znížil o 25%. Najviac dotknutými sú 
africké krajiny, ale aj východná Európa, krajiny bývalého ZSSR, kde sa priepasť 
medzi chudobou a bohatstvom najviac prehlbuje.“26 V treťom svete vznikajú 
vrstvy ľudí, ktorí sú nesmierne bohatí, no zároveň tam žijú veľké skupiny 
chudobných, z ktorých sa môžu regrutovať napr. aj teroristi, nemajú čo stratiť, 
preto sa dajú sfanatizovať. Krajiny tretieho sveta síce zvyšujú ťažbu nerastného 
bohatstva, ale fakticky úžitok z toho majú krajiny bohaté, kam sa tieto 
komodity vyvážajú. 

                                                 
24  SEDLACEK, T.: Podporovat ekonomiku dluhy už nejde, jedna velká diskuse končí. 

Dostupné na internete: <http://dialog.ihned.cz/c1-54360990-tomas-sedlacek-konec-jedne-
velke-diskuse-podporovat-ekonomiku-dluhy-uz-nejde> [cit. 10. 02. 2012].  

25  FROMM, E.: Mít nebo být. Praha: Naše vojsko, 1992, s. 9 – 10, ISBN 80-206-0181-3. 
26  PAUHOFOVÁ, I.: Determinanty bohatstva a chudoby vo svetovej ekonomike. Bratislava, 

Ekonóm: 2008, s. 33, ISBN 978-80-225-2538-1. 
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V týchto súvislostiach je potrebné uviesť, že polarizáciu spoločnosti nie je 
možné vyriešiť tak, že všetci ľudia na planéte Zem môžu v budúcnosti 
dosiahnuť takú úroveň spotreby, akú majú priemyselne rozvinuté spoločnosti. 
Planéta Zem nemá na to zdroje, pri dnešnej populácii – 7 miliárd ľudí, by 
znamenala táto situácia katastrofu, produkcia odpadov by bola tak vysoká, že 
by zlikvidovala všetko živé. Michael Rowbotham v práci Smrteľné zovretie, 
v časti: Mýtus konzumnej spoločnosti upozorňuje na skutočnosť, že nanútený 
ekonomický rast nielenže nie je výsledkom spotrebiteľského dopytu, ale 
dokonca aj nákupné zvyklosti spotrebiteľov boli zámerne zmenené tak, aby 
vyhovovali tomuto prúdu ustavične sa valiacej produkcie, aby podnecovali, ale 
aj vytvárali nové nákupné zvyklosti ... nie je to nič iné ako očividná agresia 
proti spotrebiteľovi, ktorý sa stal súčasťou priemyselného procesu slúžiacemu 
tejto potrebe maximálneho obratu, zamestnanosti a neustáleho rastu. Finančný 
systém postavený na zadlženosti nevyhnutne vedie k „spotrebiteľskej“ 
ekonomike, pre ktorú sú typické ustavičné technologické inovácie, rýchly obrat, 
prudké zmeny a produkty nízkej kvality.27 V týchto súvislostiach je možné 
skonštatovať, že súčasní odborníci pokladajú ďalšie zadlžovanie za 
neprípustné, lebo „dlh je vzácny zdroj, ktorý sa javil ako nekonečný, ale nie je 
nekonečný, stimulovať ekonomiku dlhmi v budúcnosti nie je možné.28 Uvedené 
konštatovanie zásadne mení náhľad na súčasne ekonomiky, ktoré obtiažne 
prijímajú túto skutočnosť, pred politikmi vyvstáva zásadná výzva, ako túto 
skutočnosť akceptovať vo svojich rozhodovacích procesoch. 

Na základe uvedených skutočností je možné uviesť nasledujúce hlavné 
úlohy politiky v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti a riešenia 
environmentálnej krízy:  

Po prvé, hľadať realistické a adekvátne riešenia finančnej, hospodárskej, 
dlhovej a environmentálnej krízy, v súčasnej spoločnosti zmierňovať 
ekonomické, politické, sociálne a environmentálne konzekvencie globalizácie, 
pokúsiť sa opäť tvoriť mechanizmy, ktoré umožnia posilňovať princípy 
občianskej spoločnosti a presadzovanie verejného záujmu. 

Po druhé, artikulovať reálne ohrozenia, vysoké riziká, ktoré prináša neistota 
vo vývoji súčasnej spoločnosti a hľadať alternatívy jej rozvoja. Pripraviť sa na 
riešenie naliehavých problémov, ktoré prináša zhoršovanie životného 

                                                 
27  ROWBOTHAM, M. Smrteľné zovretie. 2008. Dostupné na internete:  
 <http://www.paradigma.sk/redakcny_system/index.php> [cit. 08. 02. 2012].  
28  SEDLACEK, T. Podporovat ekonomiku dluhy už nejde, jedna velká diskuse končí. Dostupné 
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prostredia, klimatické zmeny a jav, ktorý odborníci (Wallerstein, Chmelár 
a ďal.) označili ako civilizačný zlom. Utvárať podmienky pre vzájomnú 
spoluprácu rôznych politických prúdov, hľadať konsenzus v riešení zásadných 
otázkach prežitia ľudstva ako druhu. 

Po tretie, reálne podporiť aktivity vedúce k udržaniu demokratického 
politického systému, vylúčiť rôzne prejavy extrémizmu a politického 
vandalstva, podporiť reorientáciu v hodnotách na duchovné hodnoty, 
orientovať ľudí na filozofickú interpretáciu súčasných problémov a solidaritu 
medzi sociálnymi vrstvami. 

Po štvrté, obmedziť komodifikáciu, konzumerizmus, plýtvanie, viesť obča-
nov k vedomému odmietaniu konzumného životného štýlu. Zastaviť rast 
sociálnych nerovností ako aj zadlžovanie krajín. Podporiť budovanie „územnej 
a ekologickej“ ekonomiky (Calame, P.), ktorá nebude závislá na dovozoch – t. j. 
vytváranie sebestačných celkov, komunít. 
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