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 1  POJEM A DEFINICIA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY 
 

        Pojem ekológie prvýkrát použil Haeckel (1866) vo svojom diele „Generelle 

Monographie der Organismen“.  Názov pochádza z dvoch gréckych slov oikos (miesto, na 

ktorom niečo žije alebo ktoré obýva) a logos (slovo, v prenesenom význame tiež náuka).  

        Z veľkého množstva rôznych definícií, ktoré sa tradujú v učebniciach ekológie, 

považujeme podľa zákona priority za základnú Haecklovu definíciu (1866): „Ekológia je 

veda o vzájomných vzťahoch medzi organizmami a ich prostredím“. Haeckel svoju pôvodnú 

definíciu pozmenil už v roku 1879: „Ekológia je náuka o ekonómii prírody“, tento smer sa v 

poslednej dobe najviac rozvíja. Ekológia poskytuje teoretické a praktické poznatky pre 

riešenie problémov životného prostredia.  

        Moderná ekológia sa chápe ako veda o fungovaní prírody, ktorej súčasťou je človek. 

Tým však ekológia presahuje do oblasti filozofie, najmä etiky ako filozofie morálky, ktorej 

poslaním je objasniť, čo je dobré a čo je zlé. V tomto chápaní ekológia presahuje rámec 

abstraktnej prírodovedy (Vološčuk, 2000).  

        Environmentalistika je chápaná ako interdisciplinárna náuka o životnom prostredí 

človeka a aplikovaná environmentológia je považovaná za technológiu životného prostredia. 

   Definícií životného prostredia je viacero, Odum (1977) uvádza takúto: „Životné 

prostredie je súbor podmienok, ktoré umožňujú rastlinnému, alebo živočíšnemu organizmu na 

určitom mieste rásť a rozmnožovať sa“.  

        Od životného prostredia rastlín a živočíchov sa odlišuje životné prostredie človeka. 

Ono je osobitne definované ako: „tá časť sveta, s ktorou je človek vo vzájomnej interakcii, t.j. 

ktorú používa, ovplyvňuje a ktorú si prispôsobuje“.  

         Iná definícia znie: „životné prostredie v najširšom zmysle slova môžeme definovať ako 

vzájomné pôsobenie človeka, spoločnosti a životného prostredia, ktoré je potrebné skúmať 

ako spoločenské využívanie všetkých možných prírodných zdrojov pre materiálnu výrobu.“ 

Ľudia vo vzťahu k prírode konajú v rámci určitých spoločenských vzťahov.  Sme svedkami 

mohutného prúdu vedeckej a populárno-náučnej literatúry a publicistiky, ktorá sa venuje 

problémom životného prostredia a človeka. Hlavnou témou tejto literatúry je skúmanie 

ekologických kríz. Súčasné ľudstvo už narazilo v mnohých oblastiach sveta na úplné 

vyčerpanie prírodných zdrojov, ktoré sú nevyhnutné na podporu a rozvoj výrobných síl. 

   Ako každá veda aj ekológia a environmentalistika má svoju terminológiu a zákony, 

jednotky, ktoré tvoria jej podstatu a nástroje.  

 

 

1.1  Veda verzus teológia, náboženstvo 

 

 Prírodné vedy svojimi objavmi predstavili ľudskému rozumu taký komplikovaný, a 

predsa tak úchvatne presný a cieľuprimeraný obraz viditeľného sveta, že človek nemal nikdy 

takú jasnú intuíciu o veľkosti Boha ako práve dnes. Možno vo všeobecnosti tvrdiť „existencia 

diela svedčí o existencii autora“. 

  Podobne môžeme povedať, že vesmír bol stvorený niekým, kto mal vedomosti a moc 

na to, aby ho stvoril, vôľu stvoriť ho  atď. Tohto niekoho s týmito vlastnosťami môžeme 

nazvať  Stvoriteľ. Keď teda povieme, že existencia vesmíru svedčí o existencii Stvoriteľa, 

ktorého po slovenský voláme Boh, porušujeme nejaké kompetencie? Argumentácia, v ktorej 

sa zhodujeme, je však výpoveďou filozofa. 

  Materialistické tvrdenie „kde je veda, niet miesto pre Boha“ nadobúda čoraz väčšie 

trhliny a je neustále podrobované ostrej kritike. Ilustratívnymi sú ukážky prác P. T. Chardina, 

S. McDonagha, F. Capru, E. Goldsmitha a mnoho iných. Zaujímavý je znovu publikovaný 

dopis Alberta Einstaina 
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 -dcére Lieserl) –„Pokiaľ chceme, aby náš živočíšny druh prežil, pokiaľ chceme najsť zmysel 

života, pokiaľ chceme zachrániť svet a každú živú bytosť, ktorýho ubúda, láska je jedinou 

odpoveďou“ 

 -Veda bez náboženstva je hluchá, Láska je všemohúca. 

  

  Dokazovanie biblickej pravdy či omylu bolo po celé stáročia módne. Časovosť 

poznatkov neraz viedla k pochybnostiam o biblickej pravde. Napokon väčšina historických 

údajov dala za pravdu Biblii. Vo všeobecnosti platí: čím sú biblické udalosti mladšie, tým sú 

dôkazy presvedčivejšie. Výklad knihy Genezis zamestnával učencov stáročia. Napokon 

Tomáš Akvinský postupnosť biblického stvorenia dal do súladu s vedeckým poznaním. 

Postupný akt stvorenia počas siedmich dní je symbolický a dni predstavujú dlhé, napr. 

geologické obdobia. Bolo to tak v skutočnosti? Biblia nie je vedeckým dielom a dokazovať či 

vyvracať ju nemôže byť vedeckým problémom. Seba lepší úmysel zosúlaďovať vieru či 

náboženstvo s vedou neskončil vždy úspešne pre obidve strany. Táto snaha, t.j. nájsť súlad 

medzi biblickými textami a objavmi prírodných vied, hlavne geológie a biológie bola módna 

hlavne v 18.stor. (dotýkala sa najmä vysvetlenia aktu stvorenia – Genesis) sa nazýva 

konkordizmus. Nakoľko takéto zhody boli často násilne a podobné snahy často márne 

a smiešne, našlo sa východisko, ktoré ich uchránilo pred sklamaniami. Poslaním biblických 

textov nie je podávať nám informácie o vesmíre, prírode a o všetkom tom, čomu nás majú za 

úkol učiť prírodné vedy. Predmet týchto biblických textov je výlučne náboženský a preto 

nemôže byť snaha uvádzať do zhody učenie biblických vied s poznatkami prírodných vied.  

       Prejav degradácie životného prostredia či globálna kríza má svoje korene práve tu „v 

rozchode náboženstva a vedy“. Podľa Davyho (1985) pre väčšinu  ľudí nie je základná veda 

viac zdrojom osvietenia, ale mystifikácie a aplikovaná veda uvoľňuje svoje sily, ktoré 

spoločnosť nedokáže zvládnuť. Zbožštená moderná veda, zbavená citov a bázne, nemilosrdne 

rozkúskovala prírodu na morálke nepodliehajúci súbor fyzikálnych, chemických a 

biologických dejov (Capra, 1984).  

             Mechanistické učenie Bacona, Descarta i Newtona doviedlo svet k materializmu a 

tým k ničeniu prírody a životného prostredia. Výsledkom bolo rozkúskovanie poznania a 

strata celostného obrazu sveta. Následný ústup od etiky vyústil do neschopnosti vedy plniť 

svoj pôvodný účel „zvýšiť porozumenie svetu okolo nás a použiť toto porozumenie pre úžitok 

všetkých“. Vylúčenie otázok morálky z vedeckého skúmania vedie tiež k tomu, že dnešný 

vedec nenesie zodpovednosť za svoj objav. Jeho úlohou je produkovať poznatky (napr. vývoj 

atómových, chemických a biologických zbraní). 

Celostný pohľad na svet môže výrazne prispieť k transformácii vedy a spoločnosti tak, 

aby vedecké poznanie bolo opätovne zjednotené s duchovným výkladom sveta. Včlenenie 

vedeckých objavov do kontextu náboženského obrazu sveta im pomôže vrátiť duchovný 

zmysel. Vzťah medzi vedou a náboženstvom by mal prerásť od vzájomnej tolerancie do 

vzájomného akceptovania. Náboženstvo sa musí čoraz viac približovať k vede, logike a 

analýze a veda zasa k Bohu, láske a mravnosti. Tieto posolstvá prinášajú najväčší 

predstavitelia svetových náboženstiev. Pápež Ján Pavol II. označil globalizáciu za epochu 

zmien, ktorá však musí byť riadená, inak sa môže obrátiť proti ľudskej dôstojnosti a 

všeobecnému dobru. Je nevyhnutné, aby sa globalizovala aj láska a solidarita. Vyjadril obavu 

„.. pokiaľ globalizácia nebude vychádzať zo všeobecných etických princípov, stane sa iba 

novou verziou kolonizácie“. Napr. Lazarev (1998) hovorí: “... kolektívne vedomie, ak mu 

chýba láska, je ešte nebezpečnejšie“. Podobne Paleš (2001)... “láskou sa poznáva“, Eisntein 

„veda bez náboženstva je slepá a náboženstvo bez vedy je choré“. 

   V súčasnosti sa problémom vedy a viery z rôznych hľadísk zaoberá množstvo 

teológov, filozofov, ale hlavne prírodovedne orientovaných pracovníkov združených vo 

Federácii slovenských kresťanských intelektuálov. Spomedzi pozoruhodných diel patrí 
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Krempaský (ed.) (1999, 2006), ktorý rieši otázky spojené z fyzikou, podobne s biológiou  

(Holec, 2001; Erdelská, 2001) a iní. 

 

1.2  Čo je náboženstvo 

 

 Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť 

náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Používaný termín náboženstvo je  

neurčitý a možno ním označovať  čokoľvek. Napriek tomu, čo všetci či takmer všetci, 

opakujú latinské slovo religio, nepochádza z latinského slova religare, zviazať, pripojiť, ale zo 

slova reglere, čo znamená pozornosť, úzkostlivosť, potom platí „náboženská“ úzkostlivosť - 

môže byť tiež odvodené z lat. slovesa religiare, čo znamená spájať /v zmysle spájania 

viditeľného sveta s neviditeľným, boha a človeka/ 

V Katechizme Katolíckej Cirkvi /ďalej KKC/ nachádzame v b. 44-45 toto vyjadrenie: 

„Človek je svojou prirodzenosťou a svojím povolaním náboženská bytosť. Keďže od Boha 

pochádza a k Bohu ide, žije plne ľudským životom, iba ak slobodne žije v spojení s Bohom. 

Človek je stvorený, aby žil v spoločenstve s Bohom, v ktorom sa nachádza jeho šťastie.“ 

Náboženstvo je vzťah špecificky prirodzený, človeka s  Bohom. Náboženstvo je vždy 

vedomie určitého, konkrétneho a reálneho vzťahu k Bohu ako zmyslu a základu sveta, súcna, 

bytia. V náboženstve sú obsiahnuté dva aspekty. Na jednej strane je to väzba na Boha, ktorý 

je tiež nazývaný ako absolútno, posvätné, zákon, všemocná moc. Na druhej strane je 

v znamení výkladu ľudského bytia a sveta. Náboženstvo bolo definované ako jedinečné úsilie 

každej spoločnosti vyjadriť zmysel vlastnej existencie. Náboženstvo je všeobecne ľudským 

a špecificky ľudským fenoménom. Nepoznáme žiadnu kultúru v ktorej by nebolo žiadne 

náboženstvo. 

  Musíme si vážiť každé náboženstvo, ich túžby a ciele. Každé z nich sa prihovára 

vlastnými prostriedkami. Nepokúšajme sa o ich hrubú interpretáciu, ich bezmedzné 

zatracovanie a vyzdvihovanie. Vznikli ako potreba ľudstva, ktoré im pomáha prekonávať 

každodenné problémy, dáva nádej i zmysel života. Pôsobí na nás a je nezávislé od nášho 

chcenia. Vznikli, žijú a rozvíjajú sa ako živé systémy. Dôkazom ich pravdy je ich tisícročná 

existencia. Sú výrazom potreby človeka naďalej sa rozvíjať. Skutočnosť, že to agnostici 

popierajú to je ich súkromná vec. Človek v spojení s prírodou vytvára jednotu. Príroda 

pôsobiaca na ľudský druh vtlačila svoju pečať na vonkajšom tvare, spôsobe rozmýšľania 

a konaní. Je len prirodzené, že ľudský druh rozličných geografických častí sa prejavuje 

rôznou kultúrou. Jej prirodzený prejav predstavuje cítením, pretože táto potreba je zakotvená 

v spoločenskej nadstavbe, prejavujúcej sa hlavne v  náboženstve. Prekrytím rozšírenia druhov 

náboženstiev s prírodnými podmienkami na Zemi dostávame návod na ďalšie zrovnávanie. 

Existujú určité vzťahy napr. medzi produkčnou schopnosťou krajiny a druhom náboženstva, 

resp. spôsobom vyznávania. Je pochopiteľné, že náboženstvo s veľkou humanitou ako je 

kresťanstvo mohlo trvalo a vo veľkých komunitách sa udržať tiež v podmienkach akými sú 

púšte aj keď sú tu výnimky. Napr. kopske, sýrske a iné následkom izolácie nadobudli 

i prevzali radu znakov daného regiónu. Podobne sa chovajú aj náboženstvá veľkej tolerancie, 

akými sú hinduizmus, budhizmus. Historické príčiny tu hrajú podstatnú úlohu. 

 

1.3  Modely filozoficko-etickej orientácie človeka 
 

Človek je hodnotený z hľadiska svojho postavenia v prírode, ako dominantný, ako ten 

ktorý určuje dianie a zohráva podstatnú úlohu, t. j. je antropocentrický, alebo procesy určuje 

príroda a sú produktom kozmu, kozmocentrizmus. Z hľadiska hodnotenia činnosti má 

postavenie bio, eko alebo technocentrické. Tieto hlavné modely majú svoje opodstatnenie ako 
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určité mravné normatívy, aj keď vznikli ako intuície a stali sa normami spoločenského 

mravného vedomia.  
 

 

     1.3.1  Model dominancie človeka nad prírodou 

 

Chápe vzťah človeka k prírode z hľadiska jej podradenosti človeku. Ako dôkaz toho, 

že z náboženských prameňov vznikla myšlienka odovzdania moci človeka, cituje sa biblický 

príkaz „Podmaňte si zem...“ (Gen 1,28). Nadprirodzená autorita obdarila človeka privilégiami 

„pána a vládcu prírody“. Človek ako neobmedzený vládca sveta a všetkých jeho 

materiálnych bohatstiev mení prírodu na pasívnu matériu podľa svojich tvorivých invencií.  

Princíp jednostrannej prevahy človeka v kruhu živých bytostí však neznamená, že 

prívrženci tejto orientácie akýmkoľvek spôsobom uznávajú alebo ospravedlňujú exploatáciu 

životného prostredia. Ich stanoviská sa vyznačujú iba tým, že v tých istých zdrojoch, ktoré 

determinujú evolučné procesy človeka vidia kľúč na riešenie ekologického problému. Podľa 

niektorých teórií, v ktorých sa zdôrazňuje kult techniky sa aj príroda pretrasformuje na umelé 

environmentálne štruktúry zabudované do racionálnej štruktúry spoločnosti, pri základoch 

ktorej má fungovať princíp vzájomnej závislosti človeka a stroja. Pomocou stroja sa dá 

prognózovať, usmerňovať a kontrolovať celé správanie človeka v jeho rozmanitých vzťahoch, 

vrátane vzťahu človeka k prírode. Teológ Cox (1965) zdôrazňuje urbanizačné procesy 

súčasného ľudstva, smerujúce k vybudovaniu všeľudskej megalopolis. Status životného 

prostredia určuje práva na vznik a rozvoj civilizácie mesta (Ślipko,1998). 

  Hypotézu, ktorá vidí v modely dominancie ideové dedičstvo biblického príkazu 

„Podmaňte si zem“, ako výraz „ortodoxného kresťanského pohŕdania prírodou“ bol 

odmietnutý (Grzesica, 1983). Časť kritikov tohto tvrdenia poukazuje na úplnú neprimeranosť 

dominantného chápania tohto príkazu vo vzťahu k biblickému kontextu. Najcharakterickejšim 

prejavom toho je text z Knihy Múdrosti, ktorý priamo nadväzuje na slová. “Podmaňte si 

zem“.., a dodáva vysvetlenie „aby spravoval svet vo svätosti a spravodlivosti..“ (Múdr 9, 2-

3).  Podobne „...človek by mal vládnuť zvieratám asi tak, ako slnko vládne dňu a mesiac noci“ 

(Gn 1, 14-18). 

A tým jasnejšie je to vo svetle komplexne chápaného učenia Sv. Písma o prírode ako 

odraze Božích prejavov a dôkaze jestvovania Boha vo vesmíre. Takéto videnie vzbudzuje 

úctu k nej, nie pohŕdanie ňou, ani agresívne výstrelky voči nej. Iní zase prichádzajú s 

názorom, že nie Biblia, ale v rámci kresťanstva bola sformovaná nesprávna interpretácia 

textov vytrhnutých z kontextu, ktorá umožnila vytvoriť tendenciu ničiť a devastovať životné 

prostredie. Tu treba upozorniť na skutočnosť, že podobné modely spoločenských stanovísk 

fungujú vnútri mimo kresťanských civilizácii, teda pri ich počiatkoch museli vplývať iné 

príčiny než inšpirácie z Biblie. Nadväzujúc na posledný názor existujú aj ďalšie údaje 

svedčiace o neopodstatnenosti tvrdení o kresťanskom pôvode modelu dominancie človeka 

nad prírodou. Model dominancie človeka nad prírodou má zmysel iba za predpokladu reálnej 

moci človeka a jeho technických schopností zabrániť ohrozeniu prírody narúšaním stavu jej 

biologickej rovnováhy. Celé Sväté písmo, najmä jeho najstaršie knihy, vznikali v opačnej 

situácii: nie človek ohrozoval prírodu, ale príroda ohrozovala človeka. Človek bol nútený skôr 

sa brániť a tvrdo bojovať o prežitie v prírode, nie podmaniť si jej sily a podriadiť ich svojej 

nadvláde.  

Nepriamy dôkaz môžeme nájsť aj v Koráne. Moslimské pojatie ľudského 

správcovstva prírody majú zakotvené v súre (2:284) a znemožňujú pripadnú interpretáciu 

„služby a správcovstvo“ ako panstvo: Bohu patrí všetko, čo je na nebesiach je i na zemi. Či už 

dávate najavo to, čo je vo vašich dušiach, alebo to skrývate, Boh požiada Vás o počet z toho 

(2:284). Nielen to, že Bohu náleží všetko, ale tiež to, že si Boh podmanil Vás. Nemožno 

panovať nad tým čo náleží inému, nemožno vlastniť to, čo je majetkom Božím.  
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Medzi najvýraznejšie akcie, ktoré viedli k posilneniu sebavedomia človeka bolo 

osvietenstvo a následne to viedlo k technologickým revolučným zmenám, resp. k nástupu 

technologickej civilizácie. Predstaviteľmi tohto obdobia boli Bacon a Descartes, ktorí hlásali, 

že cieľom ich reformátorských snáh je, aby človek prostredníctvom vedy bol schopný 

podrobiť si prírodu. „Instauratio Magna Imperii Humani in Naturam“ je názov 

nedokončeného diela F. Bacona, ktoré obsahuje už jeho inšpiráciu a hlboký zámer. Išlo mu o 

to, aby v prírode zaviedol „Imperium humanum“ ríšu ľudí, vládu ľudí nad prírodou.  

Idea vedeckého a technického ovládnutia skutočnosti alebo idea dobytia prírody, ktorú 

pre novovek sformuloval Descartes „človek, pán a vlastník prírody“ má podľa týchto 

„apologétov rozumu“ korene v starozákonnej výzve k podmaneniu Zeme „naplňte zem“... 

“podmaňte si ju a panujte... nad všetkým, čo sa hýbe“ (Genesis 1:28). “Učiňme človeka podľa 

svojho obrazu a podoby nech vládne nad rybami v mori a vtákmi vo vzduchu a nad dobytkom 

a nad celou zemou“ (Gen 1:26).  

Známy je tiež výrok Descarta „cogito ergo sum“, ktorý presahuje Augustínovu 

myšlienku ohraničiť definíciu ľudskej bytosti: “Som to, čo si myslím a prestávam existovať ak 

nemyslím“. Mysliace bytosti sú jediné, ktoré majú v konečnom dôsledku hodnotu a preto 

materiálny svet nemá iný cieľ, ako slúžiť mysleniu teda ľudstvu.  

Idea dominantného postavenia človeka nad prírodou nemá pôvod v Biblii. Keď ju 

stredovekí scholastici zastavali, je pravdepodobne, že pochádza z aristotelovskej filozofie, 

ktorá bola konceptuálnou bázou scholastickej teológie. 

K dôležitým smerom filozofickej antropológie v 18. storočí patrí individualizmus a 

liberalizmus, ktoré mali obrovský vplyv na mentalitu spoločenstiev Európy a ostatného 

civilizovaného sveta. Ich hlavným princípom bola téza, ktorá za normatívny základ každej 

činnosti človeka pokladá slobodu rozvíjania vrodených pudov. Uvedené smery práve v týchto 

pudoch vidia tvorivé sily dokonalosti človeka.  

Z uvedeného prehľadu jasne vyplýva, že filozofický pôvod dominancie človeka nad 

prírodou nemá kresťanský pôvod. Vznikol síce vo vnútri kresťanskej civilizácie, prijala ho 

široká obec kresťanov, ale zdroje jeho doktrinárskej inšpirácie sú mimo autentického 

kresťanstva, Svätého Písma, učiteľského úradu Cirkvi a tradičnej kresťanskej filozofie.  

 

1.3.2  Model partnerstva človeka s prírodou 

 

Vznikol v atmosfére pokory pred dielom Stvoriteľa a v snahe zachovať rozličné formy 

života. Medzi vyznávačov tohto modelu patrí Sv. František z Assisi, Sv. Anton Paduánsky a 

iní. Spomedzi najviac známych a citovaných je A. Schweitzer, humanista a filozof so svojím 

heslom:“Som život, ktorý chce žiť uprostred života, ktorý chce žiť“. Táto pravda nie je 

overiteľná teoréma, ide skôr o pocit formujúci náš vzťah k svetu a zároveň určujúci našu 

mravnú osobnú hodnotu. Naozaj dobrý je človek, ktorý prejavuje úctu k životu (Gertner in 

Slipko, 1997). Úcta k životu obsahuje všetko, čo poznáme ako lásku, oddanosť, spoločné 

utrpenie, spoločnú radosť a spoločné úsilie. Preto život nemožno obmedzovať na prosté 

vegetovanie. V dynamickosti života spočíva úsilie skvalitňovať ho. Požiadavka zvyšovať 

intenzitu života je spojená s jeho všestrannosťou. Preto úcta k životu sa prejavuje uznávaním 

úspechu všetkých živých bytostí, úspechu, ku ktorému prispievajú rôznorodé materiálne 

dobrá. Vzťahuje sa predovšetkým na všetkých ľudí, bez ohľadu na ich rasový, národnostný, 

náboženský pôvod, ale svojím rozsahom zahŕňa aj mimo ľudský svet.  

Úcta k životu podľa presvedčenia Schweitzera je hlavným mravným princípom, ktorý  

ak prežíva do hĺbky a verejne sa uplatňuje, môže takisto ozdraviť medziľudské vzťahy, ako aj 

stať sa základom ekologickej etiky. Základnými črtami ekologickej etiky sú ekologické 

čnosti: “spravodlivosť, múdrosť, skromnosť, sila“.  
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     1.3.3 Človek a prostredie 

    

   Zdravé prírodné prostredie vytvára základné predpoklady pre existenciu a rozvoj 

ľudskej spoločnosti. Pôsobenie človeka na  prírodné prostredie sa zvyšovalo s rastom 

obyvateľstva  a priemyselným rozvojom. Nadobudlo v súčasnosti taký stupeň poškodenia, že 

sa stáva určujúcim faktorom negatívnych zmien s dopadom na zdravotný stav, resp. na kvalitu 

života. Prírodné prostredie poskytuje človeku zdroje surovín. Dnes je všeobecne známe, že 

budúci rozvoj ľudskej spoločnosti je určovaný nielen kapacitou prírodných zdrojov, ale aj 

kapacitou prostredia eliminovať odpady ľudských aktivít. Ekologické systémy sú nevyhnutné 

pri zabezpečení globálnych cyklov kolobehu látok akým je napr. voda, uhlík, dusík atď. 

Ekosystémy produkujú obnoviteľné zdroje a podieľajú sa na ďalších funkciách akým je 

udržiavanie  zloženia atmosféry, stabilizácia klímy, zabezpečenie potravy, recyklácia živín, 

tvorba pôd, udržiavanie genetickej a druhovej rozmanitosti organizmov atď. 

Základným znakom konzumnej spoločnosti je neustále rastúca spotreba materiálna, 

spotreba energie. Rast príjmov  nie je prejavom záujmu o životné prostredie a jeho zlepšenie. 
Rast životnej úrovne je spájaný s ekonomickým rastom, ale ten nezaručuje ľuďom šťastie 

a kvalitu života. Kvalita života je tesne naviazaná na  zdravé životné prostredie. Ekonomický 

rast má svoje medze a ak ich prekročí stáva sa neekonomickým lebo likvidácia dôsledkov je 

nepomerne drahšia  s veľkými obeťami ako pocit krátkodobej spokojnosti. Podľa Constanza 

et al., (1997) vývoj ľudskej spoločnosti bude stále menej zlučiteľný s konceptom 

hospodárskeho rastu. Uplatňovanie udržateľného rozvoja s dôrazom na kvalitnú stránku 

zlepšenia vytvára reálne predpoklady pre šetrné využívanie prírodných zdrojov. (Ex.Kováč 

a kol.,2008). 

 

 1.3.4   Prvky kresťanskej etiky životného prostredia a prírody 

 

Východiskovým predpokladom v kresťanskej etike je uznanie vyvýšenosti človeka 

nad prírodou. Tento predpoklad preberá etika z kresťanskej antropológie. Jej hlavná téza 

tvrdí, že človek je jednotou nemateriálnej (duševnej) a materiálnej zložky, t. j. človek je 

svojim bytím iným, svojou podstatou vyšším bytím, je osobou. Vyššie bytie je dané 

objektívnou existenciou mysliacej bytosti. Na základe jeho duchovného rozmeru chápeme aj 

jeho základný mravný rozmer, t. j. na základe tých istých zložiek, vďaka ktorým sa stáva 

človekom, začleňuje do určitého morálneho systému do istej morálnej skutočnosti a stáva sa 

morálnou bytosťou s mravnou hodnotou. Moralita ako jedna zo základných vlastností človeka 

je delítkom medzi kresťanskou a naturalistickou koncepciou človeka. Človeka podriadeného 

pudom stavia do protikladu s človekom s objektívnym morálnym poriadkom. To je dôležité 

pre ekologickú etiku: orientuje ju na morálne predurčenie človeka.  

Človek prichádza do styku s prírodou svojou telesnosťou, ktorou sa zaraďuje ako jej 

súčasť a ako psychofyzická bytosť túto prírodu potrebuje a využíva podľa svojich potrieb a 

plánov. Podľa Koháka (1997) je tu dvojznačnosť človeka, ktorý je zároveň súčasťou 

prírodného sveta a cudzincom v ňom. Spôsobov využívania prírody človekom je veľmi 

mnoho, lebo človek má veľké potreby, ale aj veľké možnosti uspokojovať ich. Príroda má 

rozmanité podoby a tomu zodpovedajúcu vnútornú štruktúru, ktorá sa prejavuje účelnosťou. 

Príroda vstupuje do životnej reality človeka a umožňuje mu všestranne rozvíjať rozumovú 

činnosť podľa jeho mravného predurčenia. Tak plní úlohu pri uskutočňovaní mravnej 

dokonalosti, ktorá mu je uložená a má účasť na morálnej dôstojnosti, ktorá mu prislúcha. 

Vtedy príroda prestáva byť iba prírodou. Vďaka vzťahu k človekovi vstupuje do oblasti preň 

charakteristického dobra a pri tomto postupe sa do istej miery humanizuje.  

Základom kresťanskej etiky životného prostredia je myšlienka vyvýšenosti človeka 

nad prírodou. Na druhej strane však niet pochýb, že jej logický obsah zahŕňa hlavné zložky, 
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ktoré rozhodne protirečia modelu dominancie nad prírodou. Kresťanská koncepcia vzťahu 

človeka k prírode je iná, najvhodnejšie je uznať ju modelom „primátu alebo prednosti nad 

prírodou“ (Slipko,1998).  

Človek je síce neoddeliteľnou súčasťou spoločenstva prírody spolu s rastlinstvom a 

živočíšstvom, ale nie je s prírodou identický. Človek je práve v tom vyvýšený, že ako 

kultúrne bytie ju zveľaďuje. Zároveň nesie zodpovednosť za stvorenie a má ho chrániť. Postoj 

kresťana voči prírode je vo svojom základe postojom úcty pred tajomstvom ukrytom v 

každom bytí. Potrebným ba nevyhnutným predpokladom pravdivého vzťahu kresťana k 

prírode je znovu objavovanie posvätna.  

Základnými črtami ekologickej etiky sú ekologické cnosti: spravodlivosť, múdrosť, 

skromnosť, sila. Všetky tieto ekologické čnosti sú pre kresťanov znovu spolu zviazané do 

teologických čností viery, nádeje a lásky.  

Zaujímavé a osvetľujúce stanovisko k postaveniu človeka v prírode prezentuje 

Krchnák tzv. biocentrizmus je ekologickým humanizmom (Krchnák, 1992) i naopak a 

ekologizácia je humanizácia (Krchnák, 1994), resp. humanizácia je procesom nadobúdania 

prijateľných vzťahov v rámci vnútrodruhových i medzidruhových vzťahov (Krchnák, 1999). 

V týchto vzťahoch dominuje úcta k životu. Tento ekologický humanizmus vedie k 

starostlivosti o svoje okolie, v ktorom má možnosť sa rozvíjať. Hľadanie vzťahu človeka k 

svojmu okoliu môže mať charakter hľadania ale aj zablúdenia. Pre človeka hľadanie je cieľ 

bez toho, aby sme boli presvedčení, že úkol musíme splniť. Ak by sme uznali, že človek, 

ktorý sa somaticky a spirituálne vyvíja, mal by smerovať k dosiahnutiu humanity. Otvorenou 

otázkou je, čo znamená byť skutočným človekom (Schweitzer), úplne ľudským (From) a aká 

cesta vedie k tomuto stavu. Schweitzerova úcta k životu ako cesta k ľudskosti sa v tomto 

svete pri nedostatku spirituality zdá ako problém, ktorý by mali vyriešiť ostatní, tí ktorí prídu 

po nás. Na druhej strane potláčame v sebe odvekú túžbu byť tvorcom budúcnosti. Ďalším 

problémom je humanizácia prírody človekom alebo človeka prírodou.  

Pokladáme sa za korunu tvorstva, vrchol dokonalosti, samozrejme s výnimočným 

postavením v prírode, ale na druhej strane považujeme sa za naďalej múdrych, keď dokážeme 

napodobniť alebo skonštruovať nedokonalú napodobeninu alebo atrapu odpozorovanú z 

prírody. Naše zásahy do prírody považujeme za humanizáciu. Výstavba cesty, ktorá vedie až 

pod schodisko chaty, pod spálňu, aby nás v tichej a harmonickej prírode mohol duševne ničiť 

hluk, smrad, výfukové dymy, zvyšovanie koncentrácie ťažkých kovov. Táto humanizácia iste 

nevedie k poľudšťovaniu prírody, ale vedie k zvyšovaniu jeho odlúčenia od prírody, resp. 

podieľa sa na vytváraní človeka neľudského. Človek môže poľudšťovať, iba ak je ľudský. 

Pokiaľ sa pozrieme na živočíšnu ríšu, iba človek má „schopnosť“ vedome či nevedome 

znetvorovať svoje prostredie (a zabíjať svoje potomstvo). Už len letmý pohľad na stopy 

človeka v prírode ho usvedčujú z výraznej nepodobnosti k Stvoriteľovi, z toho, že nie je v 

tomto zmysle Boží, lebo proti stvoreniu prírody sa tu prezentuje jej znetvorenie. Človek 

znetvoril svoje prostredie do takého stupňa, že hovoríme skôr, že vytvoril nehumánne 

prostredie, ktorého vplyvy sa prejavujú v ekologickej kríze (Krchnák, 1999).  

Ak si uvedomíme, že každý biologický systém, je tým odolnejší, čím väčší počet druhov sa 

zúčastňuje na jeho stabilite, potom je ničenie človekom jeho vlastnou samovraždou. 

Využívanie prírody človekom: Moc človeka ovplyvňovať biosféru je založená na dvoch 

tendenciách, na zámernom, systematickom vedeckom výskume a jeho aplikácii na rozvoj 

technológií a na skrotení fyzickej energie v neživých zložkách biosféry a jej využití pre 

ľudské účely.  

 


