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Abstrakt 
 

Príspevok reaguje na súčasný trend v odporúčaní štátneho vzdelávacieho programu 
implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov, v podobe tzv. prierezových tém, 
environmentálnu výchovu, príp. vzdelávanie a výchovu k princípom trvalo udržateľného 
rozvoja. Autorka poukazuje na fakt, že sa výchova v danej oblasti výrazne redukuje na jej 
ekologický rozmer, alebo skôr ekologické vzdelávanie, pričom filozoficko-etický aspekt 
v rámci environmentálnej výchovy a vzdelávania chýba, príp. je potlačený do úzadia. Autorka 
si preto kladie otázku, či je možné budovať environmentálnu výchovu a vzdelávanie bez 
dostatočnej teoretickej (v zmysle axiologickej, filozofickej a etickej) ukotvenosti problému 
narušenia vzťahu medzi človekom a prírodou, teda bez postačujúcich kompetencií 
učiteľa/pedagóga z (environmentálnej) etiky a filozofie. 
 
Kľúčové slová: environmentálna výchova, environmentálna etika, environmentálna kríza, 
morálka, etika, filozoficko-etická reflexia, kompetencie učiteľa  
 
Abstract 
 

Post responds to the current trend in recommendations by State Education Program, 
which suggests to implementing in the content of learning subjects, so-called cross-cutting 
themes close to Environmental Education, or Education about principles of sustainable 
development. However, the author points out that the education in this field is significantly 
reducing to the environmental dimension and the philosophical and ethical dimension in 
environmental education is missing, possibly is suppressed into the background. So, the 
author asks the question, if it is possible to build environmental education without sufficient 
knowledge and skills of teacher in the (environmental) ethics and philosophy. 
 
Key words: environmental education, environmental ethics, environmental crisis, morality, 
Ethics,  philosophical and ethical reflection, competences of teacher 
 

1. ÚVOD 
 

Zámerom tohto krátkeho príspevku je reagovať na isté nedostatky a redukcionizmus 
vo vzťahu k realizácii, no predovšetkým k obsahovému vymedzeniu environmentálnej 
výchovy (alebo tiež výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju) na Slovensku. Aj keď pre 
mnohých môžu byť moje výhrady neopodstatnené, verím, že prezentované pripomienky 
(minimálne) rozprúdia diskusiu o tejto téme, príp. povedú aj k žiadaným zmenám v učebných 
osnovách environmentálnej výchovy. 
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2. OPODSTATNENOSŤ ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY 
V SÚČASNOSTI 

 
Konrád Lorenz nazval súčasnú spoločnosť civilizovanou, avšak denaturalizovanou. 

V jednej zo svojich kníh uviedol, že človek sa čoraz častejšie obklopuje prevažne neživými 
predmetmi, čím stráca schopnosť rozumieť živým bytostiam. Neprekvapuje preto Lorenzov 
záver o tom, že sa ľudský druh akoby odnaučil správne zaobchádzať s prírodou (Lorenz, 
1989, s. 189). Svet sme natoľko odkúzlili, pretechnizovali, zracionalizovali a zrelativizovali, 
že už nie sme schopní vnímať život (a prírodu) ako zázrak. Narušenie (hodnotového) vzťahu 
medzi človekom a prírodou, v zmysle jeho modifikácie na jednostranný pánsky vzťah človeka 
k prírode, dnes označujeme pojmom ekologická alebo environmentálna kríza. Jej prejavmi sú 
konkrétne environmentálne problémy v podobe neúmerného rastu ľudskej populácie (na úkor 
rozvoja a prosperity iných biologických druhov), vyčerpávania prírodných zdrojov, či 
devastácie a znečistenia životného prostredia. Práve opätovné vytvorenie vyváženého vzťahu 
medzi ľudským a mimoľudským „svetom“ je podmienkou existencie ľudstva aj v budúcnosti.  

V nadväznosti na to považujem environmentálnu problematiku s dôrazom na 
vzdelávanie a výchovu v danej oblasti za vysoko aktuálnu, opodstatnenú, ba  priam žiaducu.1 
V konečnom dôsledku sa k nej, ako k možnej prevencii prehlbovania environmentálnej krízy 
(či dokonca aj k jej riešeniu), prikláňajú aj iní autori z oblasti environmentálnej filozofie 
a etiky, napr. Aldo Leopold, Arne Naess, predstavitelia ekológie hlbinného stotožnenia, 
Konrád Lorenz, Josef Šmajs, Erazim Kohák a i. Dôležité je poznamenať, že environmentálna 
kríza súčasnosti má systémový a globálny charakter. Predstavuje komplex zložitých 
interdisciplinárnych problémov, ktoré sa dotýkajú viacerých sfér spoločenského života, napr. 
oblasti ekológie, ekonomiky, politiky, sociológie, kulturológie, ale tiež psychológie a 
pedagogiky, no v neposlednom rade aj filozofie a etiky. Dostatočné poznanie povahy 
problému, resp. jeho komplexné a systémové uchopenie, by malo viesť k efektívnejším 
možnostiam jeho riešenia. Jednou z nich je spomínaná environmentálna výchova, realizovaná 
nielen v rámci školskej inštitucionálnej sústavy, ale aj mimo tohto prostredia.2 Nakoľko má 
školský systém najvýraznejší edukačný potenciál, v nasledujúcej krátkej úvahe svoju 
pozornosť sústredím na obsahové naplnenie environmentálnej výchovy na školách na 
Slovensku, pričom budem primárne sledovať charakter komplexnosti, kontextuálnosti 
a interdisciplinarity v takto realizovanej výchove. 

 
 
 
 
 

                                                            
1 V nadväznosti na európsky a celosvetový trend sa k rovnakej stratégii hlási aj Slovenská republika. Potvrdzuje 
to množstvo politických dokumentov, ktoré oblasť environmentalistiky (vrátane výchovy a vzdelávania v tejto 
sfére) označujú za prioritnú. Príkladom je prihlásenie sa Slovenskej republiky k Deklarácii z Rio de Janeiro o 
životnom prostredí a rozvoji a k Agende 21 (z roku 1992). Odporúčania v rámci týchto medzinárodných 
dokumentov (k trvalo udržateľnému rozvoju)  boli postupne zapracované aj do dokumentov na štátnej úrovni, 
pričom sa najintenzívnejšie dotkli rezortov environmentálnej, sociálnej a hospodárskej politiky. Môžeme tu napr. 
spomenúť Stratégiu, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky z roku 1993, Národný environmentálny 
akčný program (NEAP I) z roku 1996 a (NEAP II) 1999, Koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania 
v Slovenskej republike z roku 1997 a i. 
2 Mám tu na mysli predovšetkým výchovno-vzdelávacie pôsobenie rodiny a ďalších inštitúcií, sprostredkujúcich 
záujmové a mimoškolské ekologicko-výchovné a vzdelávacie aktivity. Dôležité je poznamenať, že sa jedná 
o celoživotný výchovno-vzdelávací proces formovania osobnosti človeka v duchu trvalej udržateľnosti. 
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3. OBSAHOVÁ NÁPLŇ VS. ODBORNÉ KOMPETENCIE 
PEDAGÓGA  ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY 

  
  Ako iste vieme, v roku 1996 schválilo MŠ SR Učebné osnovy environmentálnej 
výchovy pre základné a stredné školy, známe tiež ako tzv. Environmentálne minimum.3 Tie 
boli v roku 1997 podporené ďalším koncepčným dokumentom a síce Koncepciou 
environmentálnej výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike a následne v roku 2008 
nahradené novším chápaním environmentálnej výchovy, v podobe tzv. prierezovej témy, 
ktorá sa prelína viacerými oblasťami edukácie. Štátny vzdelávací program odporúčal (a stále 
odporúča) environmentálne vychovávať a vzdelávať v rámci jednotlivých učebných 
predmetov (pozn. autora: najčastejšie prírodovedných, ako napr.: prvouky, prírodovedy, 
vlastivedy, prírodopisu, zemepisu, fyziky, chémie, biológie, geografie, ale aj pracovného 
vyučovania, pestovateľských prác, občianskej výchovy, etickej výchovy a i.) alebo formou 
kurzov, prípadne samostatného voliteľného predmetu (Štátny vzdelávací program, 2008, s. 
17, 19, 21, 23, 25, 27).  
  Napriek ponúknutým možnostiam, aj naďalej zostáva najrozšírenejšou formou 
sprostredkovania environmentálno-výchovných tém ich zaradenie do učebných osnov iného, 
príp. iných predmetov. Výhodou takejto stratégie je nesporne ušetrenie finančných 
prostriedkov zo strany zriaďovateľov školských inštitúcií v súvislosti s odmeňovaním 
kvalifikovaných pedagogických kapacít, viažucich na seba výučbu environmentálnej výchovy 
ako samostatného predmetu. Avšak na druhej strane to implikuje množstvo iných otázok a  
nejasností vo vzťahu k obsahovému vymedzeniu, koncepčnej a metodickej (ne)ujasnenosti a 
časovému obmedzeniu realizácie environmentálnej edukácie (v zmysle výchovy 
a vzdelávania v rámci iného/iných vyučovacích predmetov), ale aj v oblasti profesionálnej 
prípravy pedagógov.  
  Na čo chcem poukázať? V prvom rade na fakt, že takto uskutočňovaná 
environmentálna výchova, ako súčasť iného/iných vyučovacích predmetov, stráca na svojej 
dostatočnej odbornej teoretickej ukotvenosti, ktorej súčasťou je nielen erudovanosť pedagóga 
v oblasti ekológie a environmentalistiky, ale ako napovedá interdisciplinárny charakter 
samotnej environmentálnej krízy, aj filozofie a etiky. Nezriedka je však redukovaná len na 
pojmové vymedzenie a reflexiu konkrétnych environmentálnych problémov v pedagogických 
súvislostiach, tak ako boli formulované v Učebných osnovách environmentálnej výchovy pre 
základné a stredné školy z roku 1996.4 Moja najvážnejšia výhrada sa preto týka toho, že 
takáto stratégia realizácie environmentálnej výchovy, či výchovy k trvalo udržateľnému 
rozvoju, často ústi do výraznejšej absencie filozoficko-etického, a teda holistického rozmeru 
vnímania problému environmentálnej krízy a v nadväznosti naň aj environmentálnej výchovy. 
Jej problémy sú vo väčšine prípadov interpretované len z jedného uhla pohľadu (v závislosti 
od odbornej kvalifikácie pedagóga, ktorý ju zahrnie do učebných osnov svojho predmetu). 

                                                            
3 Konštatuje sa v ňom, že „environmentálna výchova nie je samostatným predmetom, ale je súčasťou obsahu 
jednotlivých učebných predmetov. Obsah environmentálnej výchovy umožňuje chápať, analyzovať a hodnotiť 
vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznávania ekologických procesov, ktorými sa 
riadi život na Zemi, geomorfologických a klimatických podmienok, ovplyvňujúcich činnosť ľudí a ďalších 
živých organizmov. Rovnako významné je pochopenie sociálnych a kultúrnych vplyvov, ktoré determinujú 
ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako 
spotrebiteľa a výrobcu. Tieto poznatky a schopnosti človeka determinujú proces intelektuálneho a praktického 
rozhodovania a uvedomovanie si vplyvov ľudskej činnosti na kvalitu života na Zemi“ (Učebné osnovy 
environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy, 1996, s. 2). 
4 Jedná sa o problémy zachovania biodiverzity, odlesňovania, erózie pôdy, racionálneho využívania prírodných 
zdrojov, znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy, úbytku ozónovej vrstvy, skleníkového efektu, neúmernej spotreby 
(energie), problému nárastu a nakladania s odpadom, urbanizácie a populačnej explózie (Učebné osnovy 
environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy, 1996, s. 2). 
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Najvýstižnejšie by sa to dalo zhrnúť slovami Alda Leopodla, že realizujeme skôr akúsi 
„ochranársku výchovu“, ktorá vyzdvihuje, aby sme dodržiavali zákony (v oblasti ochrany 
prírody a životného prostredia), stali sa členmi ochranárskych organizácií, uskutočňovali 
ochranu nám najbližších regiónov, správne (politicky) volili, recyklovali a pod. (Leopold, 
1995, s. 237 – 240).  
  Mohli by sme si položiť otázku, či v danom prípade môžeme skutočne hovoriť o 
environmentálnej výchove? Nejedná sa skôr o environmentálne vzdelávanie, ktoré na našich 
školách praktizujeme? Nezabúdame tak trochu na teoreticko-filozofické východiská 
environmentálnej výchovy alebo skôr mravnej výchovy vo všeobecnosti? „Ochranárska 
výchova“ síce môže viesť k zvýšenej informovanosti o probléme životného prostredia, to však 
nezaručuje aj zmenu v našom správaní. Väčšina populácie (aj pod vplyvom medializácie 
environmentálnej problematiky) pozná a vie správne definovať pojmy, ako napr. skleníkový 
efekt, ozónová diera, globálne otepľovanie, populačná explózia, recyklácia a i. Napriek tomu 
v spoločnosti stále prevláda konzumný spôsob života, dôraz je kladený na uspokojovanie 
aktuálnych (prevažne materiálnych) potrieb, od ktorých sa často nesprávne odvíja aj miera 
kvality nášho života. 
  Určite si pri environmentálnej výchove nevystačíme len s poznatkami z oblasti 
ekológie! Ak vychádzame z podstaty problému environmentálnej krízy, ktorá má primárne 
axiologický rozmer,5 tak aj samotnú environmentálnu výchovu je potrebné situovať skôr do 
oblasti kulturológie, filozofie a etiky. Na podobné výhrady upozorňovala už v roku 1997 aj 
dvojica autorov Branislav Pupala a Michaela  Bubelíniová (1997), ktorí v súvislosti 
s náhľadom na environmentálnu problematiku hovorili dokonca o potrebe tzv. kultúrno-
antropologického obratu. Spomínaný obrat sa mal následne prejaviť aj v obsahovej 
tematizácii environmentálnej výchovy s kontextovým prepojením jednotlivých kultúrnych 
oblastí. Na základe toho autori odmietli myšlienku univerzalistickej podoby environmentálnej 
výchovy s absolútnou hodnotou ochrany prírody a života. Naopak, upozornili na (pozitívne) 
implikácie kultúrneho relativizmu v nadväznosti na rešpektovanie kultúrnych rozdielov 
vnímania a interpretácie environmentálnej problematiky. Žiaľ, tieto výhrady vo vzťahu 
k obsahovému naplneniu environmentálnej výchovy, majú aktuálnu podobu aj v súčasnosti, 
a to aj napriek pomerne veľkému časovému odstupu ich  formulácie. 
  Domnievam sa, že správne pochopená environmentálna výchova presahuje pôvodný 
„prvoplánový ochranársky“ rozmer. Nechce len hodnotovo neutrálne elaborovať ekologické 
problémy, príp. environmentálne moralizovať (Pupala – Bubelíniová, 1997). Ide hlbšie pod 
povrch problémov, usiluje sa modifikovať hodnotovú štruktúru človeka. Snaží sa 
žiakom/študentom priblížiť miesto, význam a opodstatnenie platnosti (morálnych, sociálnych, 
ekonomických, estetických, politických, kultúrnych a i.) hodnôt a ďalších regulatívov 
smerujúcich ku koncepcii trvalo udržateľnej spoločnosti. Tým sa pôvodná obsahová náplň 
environmentálnej výchovy ako ochrany prírody, príp. ochrany životného prostredia, posúva k 
princípom trvalej udržateľnosti. Tu sa už dostávame na pôdu etiky a filozofie, a v rámci nich 
predovšetkým filozofie výchovy, mravnej výchovy, didaktiky etickej výchovy, filozofickej 
antropológie, axiológie, ale aj environmentálnej filozofie a etiky.  
  Environmentálnu výchovu považujem za súčasť širšie chápanej mravnej výchovy 
jednotlivca, ktorá „speje k získavaniu schopnosti autonómne mravne uvažovať, hodnotiť, 
konať a preberať zodpovednosť za svoje konanie“ (Platková Olejárová, 2010, s. 155). 
Environmentálne vychovávať potom znamená kultivovať (mravnú) osobnosť človeka, rozvíjať 
jeho morálne úsudky a vedomie v duchu proprírodnosti (úcty k prírode) a rešpektovania 
ostatných morálnych hodnôt, ako napr. (ľudskej) dôstojnosti a života, humánnosti, 
spravodlivosti, zodpovednosti a i. Predpokladom toho je zmena v našom myslení, spôsobe 

                                                            
5 Často sa posudzuje ako konflikt antropocentrických a neantropocentrických hodnotových štruktúr. 
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uvažovania a celkovom nazeraní na ľudský a mimoľudský svet. Práve tu je nám výrazne 
nápomocná filozoficko-etická reflexia so svojimi nástrojmi, najmä kritického myslenia, ktorá 
sa usiluje o komplexný pohľad na (nielen) túto problematiku. Metodologicky sa môžeme 
oprieť o konzekvencialistickú či deontologickú etiku, diskurzívnu etiku, etiku cnosti alebo 
analytickú etiku. Naše zdôvodnenia či interpretácie environmentálnych tém a problémov 
môžeme vzájomne komparovať, modelovať, analyzovať, príp. syntetizovať a zapájať tak do 
výchovno-vzdelávacieho procesu aj samotných žiakov/študentov. Tí sa tak nestávajú len 
pasívnymi prijímateľmi informácií v duchu environmentálneho vzdelávania, ktoré má, 
domnievam sa, v našom školskom systéme prevládajúcu tendenciu. Cez zdôvodňovanie 
významu a dôležitosti morálnych hodnôt a noriem, ich akceptáciu, príp. reformulovanie, 
mravné rozhodovanie a voľbu konkrétneho konania s dôrazom na schopnosť niesť 
zodpovednosť za svoje rozhodnutia a dôsledky konania, sa aktivizuje aj ich mravný vývin 
a buduje mravne zrelá osobnosť. Kritické myslenie, racionálna argumentácia, ale aj non-
kognitívne (intuitívne) vnímanie a oceňovanie prírody (života) vôkol nás, považujem za 
vhodné prístupy reflektovania environmentálnych tém a formovania ekologicky priaznivého 
správania sa mladej generácie. Pomôžem si konštatáciou Hany Librovej, ktorá apeluje, že je 
nutná viac než postojová improvizácia. Potrebujeme ekologickú morálku ako sociálne 
zdieľanú normu správania, čo si však vyžaduje prítomnosť ekologickej etiky ako jej 
výkladového a teoretického rámca (Librová, 1994, s. 159).  
  Má učiteľ biológie, geografie, či pestovateľských prác dostatočné odborné 
kompetencie vychovávať v danej oblasti? Nemyslím si to. Ak, tak na úrovni „ochranárskej 
výchovy“, keďže nemá odborné vzdelanie z oblasti etickej teórie a didaktiky, aby dokázal 
žiakom/študentom zdôvodniť hodnotový a normatívny charakter regulatívov vo vzťahu ku 
konceptu trvalej udržateľnosti, príp. poukázať na komplexnejší charakter environmentálnej 
problematiky. Predpokladáme, že o čosi lepšia situácia by mala byť v prípade realizácie 
environmentálnej výchovy v rámci humanitných predmetov, napr. občianskej výchovy/náuky, 
alebo etickej výchovy. Aj tu však môžeme naraziť na problém, najmä ak dané predmety vedie 
nekvalifikovaný pedagóg. Pokiaľ naozaj považujeme environmentálnu výchovu za jednu 
z prioritných oblastí, mali by sme venovať aj patričnú pozornosť edukácii v danej oblasti, 
napr. tým, že budeme trvať na odbornej (predmetovej a didaktickej) spôsobilosti učiteľov 
environmentálnej výchovy, nakoľko tá priamo vplýva na efektívnosť environmentálnej 
výchovy a vzdelávania. 
 

4. ZÁVER 
  

Napriek prezentovaným výhradám a pripomienkam, môžeme označiť súčasný stav 
environmentálnej výchovy a vzdelávania na ZŠ a SŠ za dobré východisko. Avšak to si 
vyžaduje ďalšie skvalitňovanie v súlade s novými odbornými poznatkami, technickým 
napredovaním spoločnosti a požiadavkami z praxe. V prvom rade je nutné ukotviť samotné 
obsahové naplnenie environmentálnej výchovy, resp. ujasniť si, či chceme vychovávať 
k ochrane prírody a životného prostredia (čo viac-menej ústi do redukcionizmu v duchu 
environmentálneho vzdelávania alebo „ochranárskej výchovy“) alebo skutočne 
environmentálne vychovávať, teda formovať a kultivovať mravnú osobnosť dieťaťa/mladého 
človeka v súlade s myšlienkou trvalej udržateľnosti. Tento krok by mal nasledovať aj dôraz na 
kvalitnú odbornú prípravu budúcich pedagógov environmentálnej výchovy (mám tu na mysli 
odborné vzdelanie zahrňujúce vedomosti nielen z ekologických a environmentálnych vied, ale 
aj z odboru etika)6, či už ako samostatného predmetu, alebo prierezových tém v rámci iných 
predmetov. V neposlednom rade by sme nemali zabúdať ani na výučbové a metodické 
                                                            
6 Samozrejmosťou je psychologicko-pedagogická príprava budúcich pedagógov. 
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zabezpečenie edukácie v danej oblasti, aby sme ju mohli vnímať ako modernú 
environmentálnu výchovu, ktorá sleduje najnovšie trendy vo výchove a vzdelávaní. Verím, že 
načrtnutý koncept reformulovaného chápania environmentálnej výchovy prispeje 
k pozitívnym zmenám v tejto oblasti.   
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