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ENVIRONMENTÁLNA EDUKÁCIA AKO SÚČASŤ  

ZÁUJMOVÉHO VZDELÁVANIA DOSPELÝCH 

 

KATARÍNA HULINOVÁ 
 

 

Anotácia: Hlavnou témou príspevku je záujmové vzdelávanie dospelých a environmentálna edukácia ako jedna 

z oblastí záujmovej vzdelávacej činnosti, v ktorej kľúčovú úlohu zohrávajú mimovládne organizácie. Cieľom 

príspevku je zadefinovať obsahové aspekty realizácie environmentálnej edukácie dospelých v mimovládnych 

organizáciách v kontexte kultúrno-andragogického pôsobenia v podmienkach Slovenskej republiky. 

 

Kľúčové slová: záujmové vzdelávanie, environmentálna edukácia, mimovládne organizácie. 

 

Abstract: The main topic of this contribution is environmental education representing one of the areas of adult 

education in which the key role is played by non-governmental organizations. The aim of the paper is to define 

the content aspects of the implementation of environmental education of adults by non-governmental 

organizations in cultural and andragogical context in the Slovak Republic. 
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1. Úvod 

 

Naša každodenná skúsenosť nás učí, že pri riešení environmentálnych problémov majú rozhodujúci význam 

postoje ľudí k životnému prostrediu. Environmentálne problémy sú problémami ekonomickými aj sociálnymi. 

Každý deň sa k nám dostávajú informácie o poškodzovaní prírodného prostredia našej planéty. Média nám 

prinášajú správy o ekologickej  a finančnej kríze. Táto kríza však nie je krízou finančnou a ekologickou, ale 

krízou jedinca. Preto sa spolu s Eckhartom Tollem môžeme opýtať. 

 

,,Potrebujeme viac vedomostí? Zachráni svet viac informácií, viac rýchlych počítačov a viac vedeckej analýzy? 

Nepotrebuje ľudstvo skôr múdrosť?´´ Eckart Tolle 

 

2. Terminologický exkurz v oblasti environmentálnej edukácie 

 

V našom príspevku sa budeme zaoberať pojmom environmentálna edukácia. Tento termín sa nepoužíva 

často, pretože ho u nás nahrádzajú termíny environmentálna výchova a vzdelávanie. Environmentálna edukácia 

je však doslovný anglický preklad termínu environmental education (EE). V Českej republike sa však často 

stretávame aj s pojmom ekologická výchova, i keď od konca rokov 90-tych sa odborníci snažia od tohto pojmu 

odkláňať, práve v prospech termínu environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (EVVO). 

V relevantnej odbornej literatúre mnohí autori používajú termín vzdelávanie a považujú ho za 

synonymum k pojmu edukácia. Termín edukácia je však omnoho obšírnejší a ako uvádza Průcha (1997, s.60) ,, 

označuje sa ním tradičný pojem ,,výchova a vzdelávanie´´ ´´, ktorý je z rôznych dôvodov nešikovný. 

Predovšetkým preto, že je dvojslovný a preto menej operatívny ako jednoslovný termín a ďalej preto, že vydeľuje 

zložku ,,výchova´´ a ,,vzdelávanie´´ aj napriek tomu, že sa obidve zložky v reálnom procese prelínajú. Termín 

edukácia je vhodnejší aj vzhľadom k medzinárodnému úzusu – ako ekvivalent anglického slova ,,education.´´ 

Spomenuli sme, že edukácia zahŕňa termíny výchova a vzdelávanie, no predsa len častejšie sa používa 

samotný termín environmentálna výchova. Nie je možné chápať ho ako spojenie dvoch slov s významom 

environmentálny a výchova. Tento termín má samostatnú definíciu, ktorá nie je obmedzená iba na osvojovanie si 

sociálnych, alebo environmentálnych noriem, ako to vo výchove býva, ale jej súčasťou je aj vzdelávanie a teda 

nadobúdanie vzdelania. V našom texte teda budeme používať termíny environmentálna výchova, ekologická 

výchova a environmentálna edukácia ako synonymá a to z dôvodu čerpania zo zdrojov zahraničnej literatúry. 

Environmentálna výchova sa chápe ako celoživotný proces, ktorý by mal prebiehať v školských 

a mimoškolských zariadeniach a orientovať sa na všetky vekové kategórie. 

 Na medzinárodnej konferencii v Tbilisi v roku 1977 definovalo Unesco environmentálnu edukáciu (EE) 

ako edukáciu, ktorá smeruje k nasledovným cieľom: 

 

o podporovať uvedomenie a záujem o ekonomickú, sociálnu, politickú a ekologickú vzájomnú závislosť 

mestských a poľnohospodárskych oblastí, 



344 

 

o poskytnúť každému príležitosť získať znalosti, prijať hodnoty, postoje, záväzky a schopnosti chrániť 

a zlepšovať prostredie, 

o vytvoriť nové vzorce správania sa jedincov, skupín a celej spoločnosti, ktoré sú šetrné k životnému 

prostrediu.´´ 

 

Palmer a Neal (1994) definovali environmentálnu edukáciu nasledovne: 

Environmentálna edukácia je 

o výchova a vzdelávanie o životnom prostredí, ktoré stavia uvedomenie, porozumenie a zručnosti za 

nevyhnutné, 

o výchova a vzdelávanie v životnom prostredí, pričom k učeniu dochádza mimo vyučovania, napr. 

v prírode, 

o výchova a vzdelávanie pre životné prostredie, ktorého cieľom je ochrana prírody a udržateľný rozvoj. 

 

Environmentálna edukácia (EE) sa stala od konca 20. storočia prioritou vo vzdelávaní učiteľov 

(UNESCO-UNEP, 1990). Puk a Makin (2006, In: Tuncer et. al. 2009) poukázali na význam podpory ekologickej 

gramotnosti, pričom v podpore jej rastu hrá kľúčovú úlohu práve vzdelávací systém. Ekologickú gramotnosť Puk 

(2009, s.119) definuje ako schopnosť prijímať informované rozhodnutia o budúcnosti života na základe 

pochopenia komplexného prepojenia medzi prírodnými a ľudskými systémami. 

Environmentálna edukácia vychádza z pojmu trvalo udržateľný rozvoj, ktorého definícia pochádza 

z Brundtlandtovej správy  Naša spoločná budúcnosť (1987) a ktorá definuje tento rozvoj ako ,,... taký rozvoj, 

ktorý umožňuje uspokojovanie potrieb súčasných generácií bez toho, aby boli ohrozené nároky budúcich 

generácií na uspokojovanie ich potrieb.´´ Na základe tejto definície, ktorej skrytým odkazom je že zodpovednosť 

za život budúcich generácií preberá prostredníctvom svojho konania súčasná generácia a obmedzovanie jej 

zvyšujúcich sa nárokov a potrieb, environmentálnu výchovu Vincíková (1998,s.8) definuje ako ,,Výchovu 

jedinca, ktorého hodnotový systém mu umožní múdro a citlivo konať v prospech ochrany a zachovania 

biodiverzity života vo všetkých jeho formách, ktorý bude schopný súcitu s prírodou a inými živými tvormi, a ktorý 

bude ochotný preberať zodpovednosť za svoje konanie a prijímať dobrovoľnú skromnosť ako spôsob života 

únosne zaťažujúc životné prostredie.´´  

Environmentálna výchova v tejto interpretácií má svoju podstatu v harmonickom rozvoji osobnosti 

človeka, ktorého prioritou nebudú materiálne hodnoty, ale hodnoty duchovné.  V podobných intenciách 

charakterizuje environmentálnu výchovu aj Ružička (1996, In: Jakab, Kopcová, 2004, s.16), ktorý pokladá za 

hlavný cieľ environmentálnej výchovy ,, naučiť ľudí myslieť, upustiť od memorovania a viesť študentov 

k chápaniu vzájomných súvislostí medzi človekom a jeho prostredím. Systémové chápanie analýzy a syntézy 

poznatkov umožní ich tvorivé aplikovanie pri štúdiu a riešení rozporov medzi činnosťou človeka a zabezpečením 

jej trvalo udržateľného rozvoja.´´ 

Máchal (2000, s.15) popisuje ekologickú výchovu ako ,, výchovné a vzdelávacie úsilie, ktorého cieľom je 

predovšetkým: 

o zvyšovať spoluzodpovednosť ľudí za súčasný a budúci stav prírody a spoločnosti, za miesto, na ktorom 

žijú a ktoré je ich domovom, za zmysluplné využívanie miestnych zdrojov; 

o rozvíjať citlivosť, tvorivosť ľudí k riešeniu problémov starostlivosti o prírodu a problém ľudskej 

spoločnosti; 

o utvárať ekologicky priaznivé hodnotové orientácie, ktoré kladú dôraz na dobrovoľnú skromnosť, 

nekonzumné, duchovné kvality ľudského života.´´ 

Environmentálna edukácia začala prenikať do oblasti vzdelávania najmä v 70. rokoch 20. storočia, po tom 

čo sa v roku 1972 v Štokholme uskutočnila konferencia  OSN o životnom prostredí. Prelomovým sa stal rok 

1987, ktorý bol tiež vyhlásený za Európsky  rok životného prostredia. Deklarácia o životnom prostredí človeka 

prijatá na spomínanej konferencii stanovila všeobecné presvedčenie, že práve výchova a vzdelávanie mladej 

generácie rovnako ako aj dospelých o environmentálnych záležitostiach je pre šírenie osvetových názorov 

a zodpovedného správania sa nevyhnutná a podstatná. 

O 20 rokov neskôr, v roku 1992 sa v Rio de Janeiro uskutočnila ďalšia konferencia o životnom prostredí, 

na ktorej bol prijatý najvýznamnejší medzinárodný dokument v tejto oblasti s názvom Agenda 21. Tento je 

považovaný za základné východisko pre spracovanie stratégií trvalo udržateľného rozvoja na všetkých 

úrovniach. Svojim obsahom sa venuje širokej škále nielen environmentálnych, ale aj sociálnych, ekonomických 

a inštitucionálnych problémov a do riešení zahŕňa medzinárodné organizácie, vlády na národnej aj miestnej 

úrovni, priemysel, menšiny, miestne iniciatívy a ďalšie skupiny, ktoré proces rozvoja ovplyvňujú. 

Kapitola 36 tohto dokumentu poukazuje na podporu vzdelávania, osvety a odbornej prípravy pre jednotlivé 

krajiny. Táto kapitola obsahuje 3 programové oblasti, ktoré prinášajú základné námety a návrhy, vypracované 

podľa princípov ustanovených v Rio deklarácií a odporúčaní Medzinárodnej konferencie o environmentálnej 

výchove, organizovanej UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) a UNEP 
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v Tbilisi (1977). Programová oblasť A. Zmena orientácie vzdelávania smerom k trvalo udržateľnému rozvoju 

ustanovuje formálne a neformálne vzdelávanie za základný predpoklad pre podporu trvalo udržateľného rozvoja, 

pre zmenu ľudských postojov a zvyšovanie potenciálu v riešení problémov životného prostredia a rozvoja. Ďalej 

táto programová oblasť navrhuje: ,,...vlády jednotlivých krajín by sa mali snažiť aktualizovať alebo pripraviť 

nové stratégie, zamerané na integrovanie problémov životného prostredia a rozvoja do vzdelávania na všetkých 

úrovniach, čo si vyžaduje spoluprácu so všetkými sektormi spoločnosti. V stratégiách treba stanoviť politiky 

a činnosti, identifikovať potreby, náklady, prostriedky a harmonogram realizácie; zároveň uviesť hodnotenia 

a prehľady. Odporúča sa preskúmať učebné osnovy a zabezpečiť ich multidisciplinárny charakter; zároveň 

zahrnúť do nich otázky životného prostredia a rozvoja, ich socio-kultúrne a demografické aspekty a vzájomné 

väzby´´ (Agenda 21 a trvalo udržateľný rozvoj, 1992). 

Stav environmentálnej výchovy na našich školách a v mimoškolských inštitúciách a organizáciách 

determinujú vnútorné a vonkajšie faktory. Patria sem celospoločenské a globálne problémy a ako uvádza Hilbert 

(2005, s.24) ,, najmä menší priestor a čas na rodinnú výchovu, zmenu hodnotovej orientácie v spoločnosti 

i v rodine, vstup do európskej a svetovej komunity a s príslušnými znakmi, na ktoré sme neboli pripravení (napr. 

mohutný atak masmediálnej kultúry, voľnejšia morálka a pod.).´´ 

 

3. Edukácia v systéme edukácie dospelých 

 

Za základné ukotvenie záujmového vzdelávania dospelých môžeme v subsystéme kultúrno-osvetovej 

andragogiky považovať segment neformálneho učenia (sa), resp. vzdelávania. V súčasnej dobe je možné podľa 

Krystoňa (2011, s.7) hovoriť o nasledovných spôsoboch osvojovania si vedomostí, zručností, návykov 

a postojov: 

 Formálne učenie (,,vzdelávanie sa´´) sa vzťahuje k inštitúciám určeným na vzdelávanie a odbornú 

prípravu. Vedie k udeleniu oficiálne uznávaných dokladov a nadobudnutiu kvalifikácie. 

 Neformálne učenie (,,vzdelávanie sa´´) prebieha popri hlavných prúdoch vzdelávania a odbornej prípravy 

a zvyčajne nie je ukončené vydaním oficiálnych dokladov. Neformálne učenie (vzdelávanie sa´´) môže 

byť umožňované na pracovisku a v rámci aktivít občianskych združení a organizácií napr. (Mládežnícke 

organizácie, odbory a politické strany). Môže byť umožňované aj prostredníctvom organizácií, ktoré boli 

vytvorené na doplnenie formálnych systémov vzdelávania (napr. výtvarné, hudobné, športové krúžky, 

súkromné hodiny ako príprava na skúšky). 

 Neinštitucionálne, informálne učenie je prirodzenou súčasťou každodenného života. Na rozdiel od  

formálneho a neformálneho učenia (,,vzdelávania´´) nemusí byť zámerné. Dokonca si ho učiaci sa ani 

nemusia uvedomovať a nemusia ani rozpoznať, ako prispieva k ich vedomostiam a zručnostiam 

(Memorandum, 2000,s.11). 

Oblasť záujmového vzdelávania je podľa Šeráka (2009, s. 137) najpestrejšia a najmenej koherentná sféra 

vzdelávania dospelých. Väčšina dosiaľ navrhovaných členení je neúplná, dobovo podmienená , prípadne 

aplikovateľná iba vo sfére záujmového vzdelávania detí a mládeže. Autor vymedzuje nasledovné typy 

záujmového vzdelávania dospelých: 

 kultúrna a estetická výchova, 

 pohybová a športová výchova, 

 cestovanie a turistika, 

 zdravotná výchova, 

 environmentálna výchova, 

 vedeckotechnické vzdelávanie, 

 jazykové vzdelávanie, 

 náboženská a duchovná výchova. 

 

4. Súčasný stav realizácie environmentálnej edukácie 

 

Environmentálna výchova ako jedna z oblastí záujmového vzdelávania dospelých sa realizuje v rôznych 

organizáciách a v rôznych sektoroch. V našom príspevku vychádzame  z delenia organizácií pôsobiacich 

v nasledovných sektoroch:  

1. sektor 

Verejný, niekedy označovaný ako vládny, resp. štátny sektor. Nachádzajú sa v ňom organizácie určitým 

spôsobom napojené na štátny rozpočet, majúce zákonom stanovený organizačný rámec. Ide najmä 

o štátne orgány, rozpočtové a príspevkové organizácie, alebo organizácie plniace úlohy štátu. 

2. sektor 

Privátny, niekedy označovaný pojmom podnikateľský sektor. Tvoria ho právnické alebo fyzické osoby 

zriadené za účelom podnikania a produkovania zisku. Tieto subjekty fungujú nezávisle od štátneho 

rozpočtu. Ich organizačný rámec je upravený relevantnou legislatívou. 
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3. sektor 

Tvoria ho mimovládne zväčša apolitické organizácie, finančne a organizačne nezávislé od štátu, majúce 

vlastnú správu a formu, nezaradené do predchádzajúcich sektorov. Je označovaný pojmom mimovládny 

sektor (Zelený a kol.2010). 

Výchovné, resp. osvetové zariadenia môžeme charakterizovať ako organizácie, ktorým  

zo zákona vyplýva povinnosť celoživotne vzdelávať a vychovávať ľudí – pôsobiť na ich hodnotovú orientáciu, 

environmentálne uvedomenie, procesy socializácie a individualizácie s cieľom pripraviť ich pre zmysluplný 

a plnohodnotný život v spoločnosti. Zaraďujeme sem výchovno-vzdelávacie pracoviská Ministerstva školstva, 

osvetové a výchovno-vzdelávacie a informačné pracoviská rezortu Ministerstva životného prostredia 

a Ministerstva kultúry, ale tiež pracoviská štátnej správy a samosprávy, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú 

verejnú mienku obyvateľov. Významné miesto vo sfére výchovy a osvety patrí mimovládnym organizáciám 

Vincíková (2004). 

Ako uvádza Šerák (2009, s. 163) i keď je oblasť environmentálnej výchovy pomerne medializovanou 

oblasťou mnohé aktivity sa stretávajú so zásadnými problémami. Najväčším je pretrvávajúce obmedzenie 

pôsobnosti na relatívne úzky okruh zainteresované obyvateľstva. Za ideál autor považuje účelné a aktivizujúce 

oslovenie čo najširšej verejnosti. Prax ukazuje, že efektívne sú predovšetkým lokálne iniciatívy, zamerané na 

konkrétne potreby alebo požiadavky regiónu. 

V Slovenskej republike zatiaľ nebol realizovaný žiadny výskum so zameraním  

na záujmové vzdelávanie dospelých v oblasti environmentálnej výchovy. Oblasť environmentálnej výchovy je 

obmedzene preskúmaná vo sfére školského prostredia. V Českej republike realizovala výskum v oblasti 

environmentálneho vzdelávania dospelých Trnková (2008). Autorka realizovala analýzu ponuky 

environmentálneho vzdelávania pre dospelých pričom zdrojom informácií bola ponuka vzdelávania umiestnená 

na internete. Jednalo sa o ponuku vzdelávania, ktoré boli rozdelené do troch skupín, podľa charakteru 

poskytovateľa. Prvú skupinu tvorili školy (stredné, vyššie odborné a vysoké, prípadne školské zariadenia), druhú 

mimovládne organizácie a tretiu súkromná sféra a verejné neziskové organizácie (iné ako školy). Najväčším 

poskytovateľom tohto druhu vzdelávania sú neziskové – mimovládne organizácie 72%. Autorka vo výskume 

identifikovala 19 rôznych oblastí zamerania EV, ktoré následne zlúčila do 9 kategórií (viď tabuľka 1). 

 

Tabuľka 1 Oblasti zamerania environmentálneho vzdelávania dospelých 

 

Oblasti Environmentálneho vzdelávania dospelých % 

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (ďalšie vzdelávanie pedagogických 

pracovníkov v EV, ekologická a environmentálna výchova) 21% 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY (ekológia, 

ochrana fauny a flóry, krajinná ekológia, regionálny rozvoj) 14% 

ENVIRONMENTÁLNY MANAGEMENT ORGANIZÁCIÍ 

(environmentálne aspekty riadenia a organizácií, podnikanie, 

environmentálne právo 13% 

EKOSTAVITEĽSTVO (materiálové a energeticky šetrné staviteľstvo) 11% 

ENVIRONMNTÁLNA OSVETA (informačné, výchovné a vzdelávacie 

aktivity zamerané na širokú verejnosť) 10% 

EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO (agroturistika) 10% 

ČLOVEK A ŽP (záujmové vzdelávanie, témy spojené s environmentálnym 

šetrným životným štýlom - napr. pranie) 8% 

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA A SPRÁVA (environmentálny 

management obcí a úradov, udržateľný rozvoj, Agenda 21) 8% 

EVVO (vzdelávacia ponuka spojené s realizácií Štátneho programu 

EVVO) 6% 

Zdroj: Trnková, 2008 

 

 

Z uvedeného vyplýva, že mimovládne organizácie vstupujú do systému vzdelávania veľmi efektívne 

a zapĺňajú priestor, ktorý je z určitých príčin len málo efektívne pokrytý zo strany štátnych inštitúcií. 

Domnievame sa, že obdobná situácia v oblasti ponuky vzdelávania vo sfére environmentálnej edukácie pre 

dospelých je aj u nás. 
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Trnková (2008, s. 251) na základe výsledkov výskumu konštatuje, že environmentálne vzdelávanie 

dospelých (ďalej len EVD) prebieha najčastejšie formou kurzu, seminára, prednášky, besedy alebo exkurzie 

z hľadiska typu nebýva špecifikované. To znamená, že EVD má prevažne osvetový , prípadne odborne 

rozvíjajúci charakter. Autorka sa domnieva, že ponuka osvetových akcií je pomerne veľká a laická verejnosť a aj 

verejnosť zainteresovaná, má z čoho vyberať. Výsledky analýzy naznačujú, že odborné, špecializačné, 

kvalifikačné a podobné vzdelávanie sa v environmentálnej oblasti nerozvíja príliš systematicky. To že v ponuke 

EVD autorka nachádza vzdelávacie akcie prevažne krátkodobého  a osvetového charakteru, je možné vnímať 

ambivalentne. Na jednu stranu formou a metódami nemusí príliš pripomínať školské vzdelávanie, takže má 

potenciál osloviť väčšie spektrum ľudí. Na druhú stranu, efekt nemusí mať dlhodobé trvanie a nemusí vyvolať 

očakávané zmeny v oblasti postojov a správania, pretože mu chýba spomínaná systematickosť. 

 

5. Záver 

 

Jednu z kľúčových úloh v dnešnom svete môže zohrávať environmentálna edukácia, ktorej cieľom je 

usmerňovať hodnotovú orientáciu človeka, viesť ho k tvorivému mysleniu a k rozumnému vplývaniu na životné 

prostredie vo všetkých oblastiach spoločenského života. Oblasť environmentálneho vzdelávania dospelých je 

v súčasnosti málo preskúmanou oblasťou. Poskytuje preto obrovský potenciál pre výskumných pracovníkov 

z akademického prostredia a to nielen v oblasti obsahovej analýzy ale aj efektívnosti realizácie. 
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