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11 VÝBER DÔLEŽITÝCH DOKUMENTOV K PROBLÉMU ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA 

  

11.1 Cirkevné dokumenty 

  

 11.1.1  Katolícka cirkev 
 

Katolícka cirkev stále pohotovo reagovala na aktuálne otázky doby, v ktorej sa 

nachádzala.  Rovnako ani teraz v súčasných otázkach vzťahov človeka a ľudskej spoločnosti 

k životnému prostrediu nestojí mimo a podáva svoje stanovisko. Prvý, kto túto problematiku 

naznačil, bol už pápež Pavol VI., keď na slávnostnom prejave v OSN dňa 4. októbra 1965 

podčiarkol morálnu zodpovednosť ľudí za využívanie prírodných zdrojov voči ľuďom 

a budúcim generáciám. Ďalej sa tomuto problému venoval aj Druhý vatikánsky koncil (1962–

1965) a v pokoncilovom období sa taktiež vo zvýšenej miere objavujú zo strany najvyššej 

autority Katolíckej cirkvi vyhlásenia, dotýkajúce sa problému riešenia jestvujúcej situácie. 

Naznačíme niektoré vybrané dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu a pápežov, v ktorých 

sa dotkli problematiky životného prostredia. 

 

Druhý vatikánsky koncil – pastorálna konštitúcia Gaudium et spes: Bola vydaná v roku 1965.  

V čl. 69. sa doslova hovorí: „Boh určil zem so všetkým, čo obsahuje, na užívanie všetkým 

ľuďom a národom, takže všetci majú byť rovnakým dielom účastní na stvorených dobrách, 

pod vedením spravodlivosti sprevádzanej láskou“ (Gaudium et spes 1965). Preto človek, 

užívajúc týchto bohatstiev, má pokladať veci, ktoré oprávnene vlastní, nielen za svoje, ale 

aj za spoločné v tom zmysle, že môžu byť na osoh nielen jemu, ale aj iným. Výrok 

cirkevných otcov znel: „Daj sa najesť tomu, kto zomiera od hladu, lebo ak si mu nedal 

jesť, tak si ho usmrtil“. 

- dogmatická konštitúcia Lumen gentium: Vydaná Druhým vatikánskym koncilom v roku 

1964 zdôrazňuje, že stvorený svet je prostredím, kde človek dosahuje svoj cieľ a skrze 

Krista bude tiež pretvorený (Lumen gentium 1964). V siedmej kapitole tejto konštitúcie sa 

okrem iného zdôrazňuje aj podiel laikov na pretváraní sveta, ktoré smeruje k svojmu 

zavŕšeniu. Kristus dokonale prerodí celý svet, ktorý je veľmi úzko spätý s človekom a 

práve skrze neho dosahuje svoj cieľ. Aj stvorený svet je prostredím, v ktorom sa tento cieľ 

má dosiahnuť. Nádej v pozitívne usporiadanie sveta a jeho zavŕšenie a zjednotenie 

v Kristovi („v Kristovi zjednotiť všetko, čo je na nebi a čo je na zemi“ Ef 1,10) sa nemá 

uschovávať v hĺbkach duše, ale sa dáva najavo aj v usporiadaní svetského života (Lumen 

gentium 1964).  

 

Katechizmus Katolíckej cirkvi – Obsahuje záväznú náuku pre katolíckych kresťanov. 

Najdôležitejšie body týkajúce sa životného prostredia sú v bodoch 337-361, 2415-2418, ktoré 

sa spomínajú v rámci kapitoly o siedmom Božom prikázaní. Katechizmus v siedmom 

prikázaní vyžaduje rešpektovať neporušiteľnosť stvorenstva. Zvieratá, ako aj rastliny a neživé 

bytosti sú určené pre spoločné dobro minulého, terajšieho a budúceho ľudstva. Využívanie 

nerastných, rastlinných a živočíšnych zdrojov sveta nemožno oddeliť od rešpektovania 

morálnych požiadaviek (Katechizmus katolíckej Cirkvi 1999).  

  

Pápež bl. Pavol VI. – apoštolský list Octogesima adveniens: Počiatkom 70. rokov sa 

dostala ekologická otázka vyslovene do denného poriadku katolíckej náuky. Sledujeme to 

napríklad v apoštolskom liste pápeža Pavla VI. Octogesima adveniens, ktorý bol vydaný 

v roku 1971. V jednom z článkov tohto listu čítame: „Človek si dnes náhle uvedomuje, že 
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v dôsledku svojho neuváženého vykorisťovania prírody sa dostáva do nebezpečenstva, že ju 

zničí a sám sa stane jej obeťou“ (Pavol VI. 1971). 

V posolstve k účastníkom medzinárodnej konferencie „Systém OSN a prostredie človeka“ 

v roku 1972 v Stockholme Pavol VI. konštatuje, že prírodné bohatstvo je spoločným 

vlastníctvom všetkého ľudstva, pričom žiadny jednotlivec, národ, pokolenie nemá právo si ho 

privlastňovať a využívať iba pre svoj úžitok. Táto zásada všeobecného poslania prírodného 

prostredia a jeho bohatstvo je základným kameňom prirodzeného ekologického poriadku. 

Táto interpretácia Božieho vlastníctva prírody a nemožnosť privlastňovania jeho darov je 

charakteristická pre náboženské myslenie v súčasnosti. 

 

Pápež sv. Ján Pavol II.  – encyklika Redemptor hominis (1979): V tejto encyklike pápež 

hovorí aj o eschatológii stvorenstva, že ono má tiež podiel na Kristovom vykúpení a očakáva 

jeho Druhý príchod. Dobro má svoj prameň v múdrosti a láske. Viditeľný svet, ktorý Boh 

stvoril pre človeka zostal podrobený márnosti, keď do neho vstúpil hriech, ale znovu 

nadobúda svoje prvotné spojenie so samým božským prameňom múdrosti a lásky, keď poslal 

na svet svojho Syna Ježiša Krista, aby všetko vykúpil, aby vykúpil človeka a nakoniec celé 

tvorstvo, ktoré „vzdychá a trpí v pôrodných bolestiach až doteraz“ a netrpezlivo „očakáva 

zjavenie Božích synov“. Hovorí sa o stvorenstve, ktoré je podrobené márnosti. Podrobenie 

márnosti znamená ohrozenie životného prostredia, vojenské konflikty, hrozby z globálneho 

zničenia, zneucťovanie života a pod. Z tohto všetkého plynie, že vykúpený človek má niesť 

svoj podiel zodpovednosti na náprave sveta, na jeho pozitívnom vývoji, na zlepšovaní 

životného prostredia, od ktorého závisí kvalita života pre všetkých ľudí a ostatného 

stvorenstva (Ján Pavol II. 1979). 

- apoštolská exhortácia Familiaris consortio (1981): V článku 30 tejto exhortácie sv. 

pápež píše: „Vedeckotechnický pokrok, ktorým dnešný človek stále rozširuje svoju nadvládu 

nad prírodou, nielen živí nádej na vybudovanie nového a lepšieho ľudstva, ale plodí aj stále 

väčší strach z budúcnosti. Mnohí sa pýtajú, či sa vôbec oplatí žiť alebo či je lepšie nenarodiť 

sa. Pochybujú o tom, či je dovolené privádzať na svet ďalších ľudí, ktorí možno budú 

preklínať svoj život v krutom svete, ktorého hrôzy ani nemôžu predvídať. Sú aj takí, čo si 

myslia, že výhody technického pokroku patria iba im a ostatných z nich vylučujú. (...) Iní zasa, 

čo sa stali obeťou konzumnej mentality a starajú sa len o hromadenie hmotných majetkov, už 

nechápu duchovné bohatstvo nového ľudského života, a preto ho aj odmietajú. Hlavnou 

príčinou takejto mentality je neprítomnosť Boha v srdciach ľudí. Iba jeho láska je silnejšia 

ako všetky obavy sveta a len ona ich môže premôcť“ (Ján Pavol II. 1981). 

- encyklika Sollicitudo rei socialis (1987): Ján Pavol II. hodnotí ekologickú myšlienku 

ako nádej pre budúcnosť. V encyklike sa píše: „Medzi pozitívne znamenia súčasnosti treba 

započítať tiež bdelé uvedomenie si ohraničenosti zásob, ktoré sú k dispozícii. (...) Dnes sa to 

označuje ako starostlivosť o životné prostredie.“ (Ján Pavol II. 1987). Pápež sa stavia kriticky 

voči odpadkovej spoločnosti, zdôrazňuje základný rozdiel medzi „byť“ a „mať“, podčiarkuje 

hranice, ktoré sú človeku dané pri používaní a ovládaní vecí . 

- encyklika Centesimus annus (1991): Pápež Ján Pavol II. v tejto encyklike kritizuje 

taký spôsob života, ktorý sa predstavuje ako lepší, keď sa zameriava na „mať“ a nie na „byť“. 

Človek ovládaný túžbou viac mať a užívať, ako byť a rozvíjať sa, prehnane a nezriadene 

spotrebúva bohatstvo zeme, ako aj samého života. Človek, ktorý odkrýva svoju schopnosť, že 

vlastnou prácou môže tvoriť svet, zabúda, že sa to deje vždy na základe pôvodného darovania 

stvorených vecí zo strany Boha. Človek namiesto toho, aby plnil svoju úlohu spolupracovníka 

Boha v diele stvorenia, stavia sa na jeho miesto a tým vyvoláva naostatok vzburu prírody (Ján 

Pavol II. 1991). 

- encyklika Evangelium vitae (1995): má svoju priamu reflexiu v postojoch Cirkvi k 

životu. Brániť život a posilňovať ho, ctiť si ho a milovať, to je úloha, ktorú Boh zveruje 
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každému človeku, keď ho ako svoj živý obraz povoláva k účasti na jeho vláde nad svetom. 

„Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa 

hýbe na zemi“ (Gn 1,28). Tento text v plnom svetle ukazuje šírku a hĺbku panovania, akým 

Boh obdaril človeka. Ide o panovanie nad zemou a nad každou živou bytosťou. Človek bol 

ustanovený za vládcu nad dielami Božích rúk. Bol poverený úlohou život chrániť a múdro 

spravovať (Ján Pavol II. 1995).   

Ďalšie kratšie, ale nie menej významné dokumenty sv. Jána Pavla II., ktoré sa týkajú 

otázky životného prostredia sú: 

- apoštolský list sv. Jána Pavla II. Dies Domini (1998): Vyjadruje obdiv človeka nad 

krásou stvorenia, stvoreného Pánom celého Kozmu. 

- List pápeža Jána Pavla II.  umelcom (1999): Pripomína umelcom, že len Boh, ktorý 

stvoril všetko nádherné stvorenie, môže dať Svätého Ducha, ktorý je Kreátorom a inšpiráciou. 

- Posolstvo k svetovému dňu pokoja (1990): V jeho obsahu pápež sv. Ján Pavol II. 

pobáda k tomu, aby sa požadovalo ekologické vedomie, ekologickú krízu považuje za mravný 

problém, vyzýva bohatých k zamysleniu, požaduje rozšírenie katalógu ľudských práv, 

požaduje novú medzinárodnú solidaritu, a vyzýva k výchove a k zodpovednosti. 

Je potrebné povedať, že sv. Ján Pavol II. sa k environmentálnej problematike a jej 

riešeniu vyjadroval ešte v mnohých ďalších zverejnených dokumentoch a pri verejných 

vystúpeniach, napr. v homíliách a príhovoroch.  

 

Emeritný pápež Benedikt XVI. – Posolstvo k svetovému dňu pokoja (2009): Celé 

posolstvo je venované boju proti chudobe, pričom za tretiu oblasť boja proti chudobe 

považuje chudobu detí. Čo sa chudoby týka, mali by sme za prioritné považovať také ciele, 

ktoré sa angažujú  vo výchove, zdravotnej starostlivosti a ochrane životného prostredia 

(Benedikt XVI. 2009). 

- encyklika Caritas in veritate (2009): Pápež Benedikt XVI. v čl. 21 tejto encykliky 

kriticky poukazuje na zneužívanie ekonomického rozvoja: „Ekonomický rozvoj, ktorý si prial 

Pavol VI., mal vytvárať reálny vzrast, dosiahnuteľný pre všetkých a konkrétne udržateľný. 

Pravda je, že rozvoj tu bol a že naďalej je pozitívnym faktorom, ktorý vymanil z biedy 

miliardy ľudí a napokon priniesol mnohým krajinám možnosť sťať sa účinnými aktérmi 

medzinárodnej politiky. Zároveň však treba uznať, že ten istý ekonomický rozvoj bol a naďalej 

je zaťažený deformáciami a dramatickými problémami, ktoré sú ešte vypuklejšie v súčasnej 

situácii krízy. Táto nás neodkladne stavia pred rozhodnutia, ktoré sa čoraz viac týkajú 

samotného osudu človeka, ktorý koniec koncov nemôže nebrať do úvahy svoju prirodzenosť. 

Technické sily na tomto poli, (...) svojvoľné využívanie prírodných zdrojov, to všetko nás dnes 

vedie k uvažovaniu o opatreniach, ktoré by ponúkli riešenie problémov“ (Benedikt XVI. 

2009).  

A v čl. 48 pokračuje: „Téma rozvoja sa dnes silno spája aj s povinnosťami, ktoré 

vyplývajú zo vzťahu človeka s prírodným prostredím. Boh ho daroval všetkým a jeho 

používanie pre nás predstavuje zodpovednosť voči chudobným, voči budúcim generáciám 

i celému ľudstvu. Ak sa príroda a v prvom rade človek považujú za výplod náhody či 

evolučného determinizmu, vo svedomí sa zoslabuje vedomie zodpovednosti. V prírode veriaci 

spoznáva úžasný výsledok stvoriteľského Božieho zásahu, ktorý človek môže zodpovedne 

používať, aby uspokojil svoje legitímne potreby – materiálne či nemateriálne - popri 

rešpektovaní vnútornej rovnováhy samotného stvorenstva. Ak chýba takýto pohľad, človek 

končí buď v tom, že považuje prírodu za nedotknuteľné tabu, alebo naopak, že ju zneužíva. 

Ani jeden z týchto postojov nie je v súlade s kresťanským pohľadom na prírodu, plod Božieho 

stvorenia“ (Benedikt XVI. 2009). 
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Svätý Otec František – Vyvrcholením snáh koncilových a pokoncilových pápežov 

v oblasti starostlivosti o životné prostredie, je encyklika Svätého Otca Františka Laudato Si´ 

(2015). V nej pripomína snahy jednotlivých pápežov o záchranu ľudstva i Božej prírody, bez 

ktorej by nebol možný život na tejto zemi: «Už pred vyše päťdesiatimi rokmi, kedy svet 

balansoval na pokraji nukleárnej krízy, svätý pápež Ján XXIII. napísal encykliku Pacem in 

terris (1663), ktorou chcel ponúknuť riešenie pokoja a mieru. Svoju proklamáciu adresoval 

pre celý katolícky svet a pre všetkých ľudí dobrej vôle. „Teraz, keď sme tvárou v tvár 

globálnemu zhoršovaniu životného prostredia, chcel by som sa obrátiť ku každej osobe žijúcej 

na tejto planéte.“ V tejto encyklike navrhujem nadviazať dialóg so všetkými, lebo tu ide o náš 

spoločný dom (František 3). 

Osem rokov po vydaní encykliky Pacem in terris sa blahoslavený pápež Pavol VI. vrátil 

k ekologickej problematike a poukázal na krízu, ktorá vedie k dramatickým dôsledkom kvôli 

nekontrolovanej činnosti človeka, ktorý neuváženým vykorisťovaním prírody riskuje že ju 

zničí, a že nakoniec sám sa stane obeťou tohto hanobenia (František 4). 

  Svätý pápež Ján Pavol II. sa touto problematikou zaoberal so vzrastajúcim záujmom. Vo 

svojej prvej encyklike Redemptor hominis (1979) varoval: „Zdá sa, akoby človek často 

nevidel nijaký iný význam prírodného prostredia ako ten, čo mu slúži na bezprostredný úžitok 

a spotrebu.“ Taktiež konštatoval, že oveľa menej sa ľudstvo zasadzuje za ochranu morálnych 

podmienok autentickej “humánnej ekológie“. Zničenie životného prostredia nie je vážnym 

iba preto, že Boh stvoril svet, ale tiež preto, že sám ľudský život je darom, ktorý je potrebné 

chrániť pred rôznymi formami degradácie. Akákoľvek starostlivosť a túžba zlepšiť svet 

vyžaduje: „zmeniť spôsob života, spôsoby výroby a spotreby a strnulé štruktúry moci, ktoré 

dnes riadia spoločnosť“. Pravdivý rozvoj človeka má mať morálny charakter, prináša so 

sebou plné rešpektovanie ľudskej osoby a musí tiež byť zameraný na svet prírody – treba brať 

ohľad na prirodzenosť každej bytosti a na jej vzájomnú spojitosť v usporiadanom systéme. 

Práve preto schopnosť človeka  meniť a v určitom zmysle “tvoriť“ svet, musí  vychádzať z 

prvotného cieľa, ktorý človek dostal od Boha (František 5). 

Môj predchodca Benedikt XVI. povzbudil ľudstvo k odstráneniu štrukturálnych príčin 

zlého fungovania globálnej ekonomiky a opraveniu modelov rastu, ktoré sa zdajú neschopné 

zabezpečiť rešpektovanie životného prostredia. Pápež Benedikt upozornil, že životné 

prostredie má mnoho rán kvôli nášmu nezodpovednému správaniu. Pripomenul, že aj sociálne 

prostredie má svoje rany. No všetky rany majú svoj pôvod v tom istom zle ktoré nás 

presviedča, že nejestvujú žiadne presvedčivé – vierohodné pravdy ktoré riadia ľudské životy, 

a preto ľudská sloboda nemá žiadnych hraníc. Zabúdame na to, že človek nie je sloboda, ktorá 

tvorí samu seba. Človek nevytvára seba samého. Je duch a vôľa, ale aj príroda. S otcovskou 

starostlivosťou nás povzbudil uvedomiť si, že stvorenie je ohrozené tam, kde my sami sme 

poslednou inštanciou, kde všetko jednoducho patrí nám a konzumujeme len pre seba. 

Zneužitie stvorenia začína, keď neuznávame nad sebou žiadnu autoritu, ale vidíme iba 

samých seba (František 6). 

Naliehavá výzva chrániť náš spoločný dom zahŕňa starostlivosť pre celú ľudskú rodinu 

v úsilí o trvalo udržateľný a integrovaný rozvoj, pretože vieme, že všetko sa môže zmeniť. 

Stvoriteľ nás neopustí, nikdy sa neodvráti od svojho plánu lásky, neľutuje že nás stvoril. 

Ľudstvo je stále schopné spolupracovať na budovaní a zveľaďovaní nášho spoločného domu 

(František 13). 

Mám nádej, že táto encyklika, pridaná k sociálnemu učeniu Cirkvi, nám pomôže 

rozpoznať veľkosť, naliehavosť a krásu výziev, ktoré stoja pred nami» (František 15). 

 

List európskych biskupov o životnom prostredí – Európski biskupi o životnom prostredí 

učia chrániť život vo všetkých jeho formách a podobách, posilňovať ho, ctiť si ho a milovať 

to je úloha, ktorú Boh zveruje každému človeku, keď ho ako svoj životný obraz povoláva 
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k účasti na jeho vláde nad svetom. Starostlivosť o životné prostredie nemôže byť len úlohou 

niektorej štátnej inštitúcie, Rady alebo Komisie pre životné prostredie, hygienickej služby, 

ministerstva zdravotníctva, technickej inšpekcie ochrany ovzdušia. Túto starostlivosť o 

prírodu je nutné uplatňovať pri všetkých činnostiach týkajúcich sa samotného prostredia, t.j. 

pri výstavbe, výrobe, ťažbe. 

 

The Pontifical Academy of Sciences (Pápežská akadémia vied) – je dôležitým orgánom 

Vatikánu, ktorý sa vyjadruje k problematike environmentálnej krízy. Medzi svoje disciplíny 

zaradila aj disciplínu Zem a environmentálne vedy (Earth and environment sciences). 

Pápežská akadémia vied na svojich pracovných stretnutiach, či plenárnych zasadnutiach 

diskutuje o témach ako zmeny klímy, ďalej ako globálne zmeny ovplyvňujú ľudské zdravie, 

o vode a životnom prostredí, o génových manipuláciách rastlín a ich využitia v potravinovom 

priemysle a v roku 2010 o témach ako ateroskleróza – epidémia 21. storočia, klimatické 

zmeny a biodiverzita, voda je život. Z týchto zasadnutí boli vydané rôzne publikácie, ktoré sa 

delia do štyroch skupín:  ACTA – sú zborníky vydané z plenárnych zasadnutí Akadémie, 

SCRIPTA VARIA – obsahujú ťažiskové poznatky z pracovných stretnutí a týždňov štúdia. 

Vzhľadom na ich vedecký význam sa niektoré objavili aj u zahraničných vydavateľov. 

DOCUMENTA – sú brožúry, ktoré prinášajú zhrnutia a závery z pracovných skupín 

a týždňov štúdia aktuálne po zasadnutí s minimálnym časovým oneskorením. EXTRA 

SERIES sú dokumenty rôznych druhov.  

Medzi ďalšie oficiálne dokumenty Vatikánu na tému ekologickej krízy a životného 

prostredia patria:  

- Využitie geneticky modifikovaných rastlinných potravín na boj proti hladu vo svete 

(2004),  

- Interakcie medzi globálnymi zmenami a ľudským zdravím (2006), 

- Vyhlásenie o vode a o životnom prostredí (2006). 

- Voda a životné prostredie (2007). 

 

Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska (ES KBS) – Konferencia 

biskupov Slovenska vytvorila v rámci Teologickej komisie Environmentálnu subkomisiu, 

ktorá sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa niektorých problémov ekológie. Jej súčasným 

predsedom je Mons. Dr.h.c. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD, prešovský arcibiskup a metropolita. 

Environmentálna subkomisia sa pravidelne stretáva, aby riešila problémy týkajúce sa 

ekologickej krízy a životného prostredia.  

Z jej dokumentov uverejnených na oficiálnej stránke KBS vyberáme: 

- Environmentálna zodpovednosť vo vzťahu práci, výskumu, inovácii a ekonómii (2002): 

Týmto listom vyzýva ES KBS každého človeka k zodpovednosti za životné prostredie. 

Pripomína, že sa končí „doba boja človeka s prírodou“ a nevyhnutne musí nastať „doba 

zodpovedného dotvárania Božieho diela“. Zodpovednosť vytýčila v štyroch oblastiach, a to: 

zachovať genofond, vo využívaní možnosti genetiky, vo využití ekológie a etológie 

z hľadiska ekonomiky a v recyklovaní odpadu. Na záver kladie dôraz na formovanie 

svedomia v rámci náboženskej výchovy v školách, keďže vzťah človeka k stvorenstvu je 

súčasťou evanjeliového posolstva. 

- Vyjadrenie k problematike trápenia zvierat (2004): Členovia ES KBS reagovali na 

hromadiace sa správy v médiách o týraní zvierat. Napomínajú, aby sa chovatelia zvierat aj 

ostatní kresťania správali k týmto stvoreniam náležite, podľa príkazu ich Stvoriteľa, 

nevystavovali ich krutým životným podmienkam, či nezmyselnej smrti. Zároveň človek môže 

využívať zvieratá pre svoje potreby, ale musí to byť zodpovedne, aby aj vo vzťahu 

k stvoreniam boli kresťania „soľou zeme a svetlo sveta“ (porov. Mt 5, 13-14). 
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- Chráňme stromy pri cirkevných objektoch (2005): Stromy sú veľmi dôležitou súčasťou 

ekosystémov a plnia v nich množstvo rozličných funkcií. Aj preto zaznela výzva 

Environmentálnej subkomisie, aby sa chránili stromy pri cirkevných objektoch a budovách, aj 

keď si to vyžaduje vynaloženie potrebnej práce a starostlivosti. 

- Výzva Environmentálnej subkomisie KBS k zodpovednému prístupu ku odpadom 

(2009): Pre kresťanov je veľkou výzvou prostredníctvom vzťahu k Bohu zaujať zodpovedný 

prístup k prírode, rovnako stvorenej Bohom. Jednou z možností ako k tomu reálne 

a konkrétne prispieť je chrániť ju pred devastáciou a znečistením na úrovni farností a ich 

okolia: predchádzaním vzniku odpadov, znovu využívaním toho, čo je ešte použiteľné, 

separovaním odpadu, kompostovaním bioodpadu, a zberom odpadu z prostredia, kde nepatrí. 

K tomuto poslednému kroku zvlášť podnecovala ES KBS všetky farnosti Katolíckej cirkvi, 

kresťanské hnutia a mládežnícke kresťanské spoločenstvá. 

- Vyhlásenie k Medzinárodnému roku biodiverzity (2010): V rámci roku Biodiverzity 

vyhláseného OSN prispela aj ES KBS svojím vyhlásením, v ktorom poukazuje na negatívny 

postoj k prírodnému bohatstvu – rozmanitosti živočíšnych a rastlinných druhov, 

vyskytujúcich sa aj na našom území. Zároveň vyzýva k dodržiavaniu environmentálnych 

princípov a opatrení na ich zachovanie, a to aj ochraňovaním a vytváraním vhodných 

biotopov na území farností. 

- Využitie potenciálu lesov pre rozvoj zodpovedného cestovného ruchu na vidieku (2010): 

Poukazuje na pozitíva rekreačného využívania parkov a lesov a podáva rady a odporúčania, 

ako zlepšiť a skvalitniť možnosti zodpovednej turistiky. 

- Vyhlásenie environmentálnej subkomisie pri KBS k problematike životného prostredia 

v meste (2011): Dokument ponúka konkrétne odporúčania pre zlepšenie životného prostredia 

v mestách.  

- Stanovisko environmentálnej subkomisie pri KBS k Medzinárodnému roku lesov 

(2011): Dokument ponúka konkrétne odporúčania pre zlepšenie a skvalitnenie lesov, pričom 

apeluje svoju výzvu k odborníkom v oblasti lesníctva a lesného hospodárstva, ochrany 

a tvorby životného prostredia, pedagogiky a výchovy a v neposlednom rade aj na politických 

predstaviteľov na všetkých spoločenských úrovniach. 

- Vyhlásenie environmentálne subkomisie KBS k rozvoju vidieka na Slovensku (2011): 

Snahy o revitalizáciu vidieckeho života sú dnes aktuálnou výzvou. Preto dokument apeluje na 

všetkých zodpovedných ľudí v samosprávach obcí a taktiež na angažovanosť kresťanov, ktorá 

musí byť príkladná. Má ich k tomu viesť zodpovednosť vyplývajúca z Božieho poverenia 

múdro spravovať, zveľaďovať a chrániť prírodné hodnoty a zdroje pre prospech človeka, pre 

jeho zdravý a šťastný život a pre radosť z toho, že si ho Boh vyvolil ako svojho 

spolupracovníka. 

- Na cintorínoch dajme prednosť prirodzenej kráse (2012): Ide o výzvu ES KBS aby 

ľudia pri skrášľovaní cintorínov uprednostnili živé a sušené kvety pred umelými kvetmi 

a vencami, ktoré príliš zaťažujú životné prostredie.  

- O potrebe návratu k živej prírode – k stvorenstvu (2012): Ide o povzbudenie ES KBS 

na prahu nového roku 2013. „Povzbudzujeme vás, svojich bratov a sestry, k návratu k 

prírode, osobitne k živej prírode na Slovensku, ku kresťanskému životnému štýlu v duchu 

dobrovoľnej skromnosti, ktorý je zároveň trvalo udržateľnou a perspektívnou alternatívou pre 

celé ľudstvo. Každý z nás môže k tomu prispieť šetrením vodou, energiami, triedením odpadu 

a nekonzumným spôsobom života. Boh nás chce mať vo svete stvorenia, ako spoločníkov a 

spolupracovníkov a nie ničiteľov prírody. Kresťanská tradícia v skutočnosti nerozdeľuje 

otázky starostlivosti o život v prírode, ktorá nás obklopuje, od starostlivosti o kvalitu 

jednotlivého ľudského života i ľudskej spoločnosti. Nemôžeme uzdraviť zranené životné 

prostredie bez uzdravovania zranenej duše človeka. Nejde len o nekonzumný spôsob života, 

ale aj a predovšetkým o solidaritu čiže zdieľanie dobier a vzájomnú žičlivosť.“ 
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Okrem týchto dokumentov vydala ES KBS aj niekoľko publikácii, ktoré si v krátkosti 

predstavíme: 

- Eko-Oko (2003): V roku 2003 Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov 

Slovenska v spolupráci s Diecéznym katechetickým centrom v Banskej Bystrici vydala 

príručku environmentálnej výchovy pre vyučovanie katolíckeho náboženstva EKO-OKO. 

Táto kniha je určená pre základné a stredné školy, obsahuje 224 strán textu s rôznymi 

environmentálnymi témami v náboženskom kontexte. 

Konferencia biskupov Slovenska odporúča, aby sa environmentálnou výchovou zaoberali 

aj učitelia náboženskej výchovy, pretože životné prostredie je dar, za ktorý je človek 

zodpovedný a zvlášť kresťania. Predkladaná metodická príručka chce pomôcť najmä 

katechétom. 

Príručka je zostavená pre jednotlivé stupne škôl od prvého ročníka základnej školy až po 

druhý ročník stredných škôl. V každom ročníku sú témy usporiadané podľa ročných období. 

Začínajú vždy jeseňou, nakoľko ňou začína školský rok, a končia letom. Žiaci sa postupne 

učia mať radi prírodu, byť k nej úctivý, a tiež spoznávajú Božie dielo v nej. V neskorších 

ročníkoch sa dotýkajú aj základných ekologických problémov a náročnosť tém sa stupňuje 

primerane veku. Na každý predložený problém sa učia pozerať skrze pohľad Svätého písma, 

čo na to hovorí Magistérium cirkvi v dokumentoch, ale tiež cez vlastný hlas svedomia 

a rozumu. Pre spestrenie vyučovania a prebudenie motivácie ponúka publikácia niekoľko 

ekohier a tajničiek a súčasne malý ekoslovník. 

 

- Praktická ochrana prírody v cirkevnom spoločenstve (2007): Environmentálna 

subkomisia Teologickej komisie pri Konferencii biskupov Slovenska vydala v roku 2007 

brožúru s cieľom pomôcť správcom farností pri riešení praktických otázok ochrany 

stvorenstva v sakrálnych objektoch a ich blízkom okolí. Publikácia poučí i poradí, ako 

postupovať pri riešení problémov, ktoré môžu nastať, ak si niektoré druhy živočíchov za svoje 

bydlisko vybrali práve sakrálny objekt. „Veď aj vrabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo, 

kde vkladá svoje mláďatá“ (Ž 84, 4). Táto publikácia je prekladom originálu nemeckej 

príručky s názvom „Der Vogel hat ein Haus gefunden... Praktischer Naturschutz in der 

Kirchengemeinde“. 

 „Zachovať život všetkého, čo si nájde svoj domov v strechách našich chrámov, fár, 

kláštorov, či v starých zvoniciach je prejavom a súčasťou kultúry života. Veď aj tieto 

živočíchy svojou vlastnou existenciou a ekologickým významom oslavujú svojho Stvoriteľa a 

sú obohatením a spestrením života ľudí na tejto zemi“, povedal v úvode k slovenskému 

vydaniu predseda Environmentálnej subkomisie KBS Mons. Ján Babjak, SJ.  

 

- Životné prostredie v dokumentoch Katolíckej cirkvi (2010): Na základe usúdenia 

a pozorovania si členovia Environmentálnej subkomisie Teologickej komisie pri Konferencii 

biskupov Slovenska uvedomili, že verejnosti na Slovensku nie je dostatočne známy postoj 

cirkvi k problematike životného prostredia. To ich podnietilo k tomu, aby zozbierali a v 

slovenskom jazyku uverejnili najdôležitejšie vyjadrenia Katolíckej cirkvi k uvedenej 

problematike. Novú publikáciu „Životné prostredie v dokumentoch Katolíckej cirkvi“ uviedli 

na svet v elektronickej podobe na webovej stránke CEPTA (Centrum pre trvalo udržateľné 

alternatívy) a taktiež v printovej podobe. Je prvou publikáciou v slovenskom jazyku, kde 

členovia Environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska zosumarizovali 

všetky známe písomné odkazy vyzývajúce k ochrane Stvorenstva. Sú to predovšetkým 

niektoré koncilové a pápežské dokumenty, predstavujúce oficiálnu náuku učiteľského úradu 

Cirkvi. Výber dopĺňajú príslušné časti Katechizmu Katolíckej cirkvi, Kompendia sociálnej 

náuky Cirkvi a významnejšie posolstvá pápežov. Cieľom publikácie je sprístupniť najmä 
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mienkotvorným činiteľom (duchovným, pedagógom, aktivizujúcim sa v mediálnej oblasti), 

ako aj odborníkom a širšej verejnosti, učenie Katolíckej cirkvi o problematike životného 

prostredia. 

Publikácia tiež zosumarizovala vyhlásenia Konferencie biskupov Slovenska (najmä jej 

Environmentálnej subkomisie) k tejto problematike. V rámci tejto časti je slovenskej 

verejnosti predložená nová deklaráciu Environmentálnej subkomisie KBS „Pre ľudí, pre 

prírodu – pre stvorenstvo“, ktorou vyzývajú k zodpovednosti za stvorenstvo a životné 

prostredie a k pripojeniu sa k programu konkrétnych praktických krokov v iniciatíve „Zelená 

pre kresťanstvo tretieho milénia“. V závere tejto publikácie sú uvedené aj liturgické texty a 

modlitby s tematikou stvorenstva a životného prostredia.  

 

Konferencia biskupov Slovenska sa k otázke ekológie a životného prostredia vyjadrila aj  

v „Pastierskom liste biskupov Slovenska k otázkam viery a ekológie“ v roku 2001. V ňom sa 

spomína, že je potrebné vytvoriť nový vzťah človeka k životnému prostrediu, ktorý je 

ohrozený hriechom. Vymenúvajú tu nespočetné množstvo katastrof, ktoré sú spôsobené 

predovšetkým ľudskou chamtivosťou. Cirkev v tomto liste cíti povinnosť zaujať stanovisko k 

danej situácii a upozorniť predovšetkým na pravdy viery o stvorenstve a o vzťahu človeka k 

nemu. Ide výslovne o problém morálny, ktorý zaväzuje každého človeka a zvlášť kresťana vo 

svedomí. Zdôrazňujú, že všetko, čo Boh stvoril, stvoril z lásky k nám a že všetko stvorenstvo 

je vlastne „zhmotnenou Božou láskou, ktorá je dobrom pre nás“ (KBS 2001). 

 

       11.1.2 Pravoslávna cirkev 

 

Neoficiálne aktivity ohľadne ekologického problému boli v Pravoslávnej cirkvi stále 

aktuálne, ale teologické prehĺbenie tejto otázky nastalo až v sedemdesiatych rokoch podobne 

ako v iných cirkvách. Nasledovali konferencie v Sofii (24. 1. - 2. 11. 1987), v Minsku atď). 

Po prvých teologických prehĺbeniach začali oficiálne cirkevné stretnutia vedené 

ekumenickom patriarchátom:  

 

-  Konferencia o životnom prostredí (Patmos 1988), ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 

osláv 900. výročia monastiera sv. Jána Teológa na Patmose. Konstantinopolský patriarcha 

Dimitrios prítomným na konferencii zdôraznil: „Oproti raju z knihy Genezis, stvorenia, 

ako vyšlo krásne a celé z rúk Stvoriteľa, posledná kniha Svätého Písma, Zjavenie, 

predstavuje morálny úpadok človekom vydrancovaného a zničeného sveta. Je preto veľmi 

správne zistenie, že ekologický problém je predovšetkým duchovný. Človek, keď obmedzí 

svoje materiálne potreby, získava nielen duchovnú dokonalosť a slobodu, ale zároveň 

zachraňuje aj stvorenie. V antickom gréckom myslení i v kresťanstve je striedmosť 

duchovným úspechom, zatiaľ čo blahobyt, plytvanie a hýrivosť sú príkladom barbarstva. 

Pravoslávie, ktoré ponúka askézu a striedmosť a nasmerováva záujmy ľudí hlavne k 

duchovným hodnotám, môže účinne prispieť pri riešení ekologického problému. 

Najpresvedčivejším dôkazom toho je rajský stav prírodného prostredia v okolí 

pravoslávnych monastierov. Mnísi si vážia stvorenie a všetko tvorstvo, ktoré odhaľuje 

Božiu veľkoleposť, preto mu neubližujú „330“. 

 

-  Vyhlásenie konštantinopolského patriarchu (1988) na sviatok Christovho narodenia, v 

ktorom je zdôraznená zodpovednosť človeka za znečistenie prostredia. Toto je časť z 

vyhlásenia: „ ... Ale príchod Božieho Syna na svet nepriniesol automaticky, ako cez mágiu, 

obnovenie sveta. Vo veľkom diele premeny sveta Boh rešpektuje slobodu človeka, ktorého 

ustanovil korunou a pánom stvorenstva, zodpovedným za osud a napredovanie celého 

materiálneho stvorenia. Bez vteleného Boha by človek nič nemohol dosiahnuť, pretože 



131 

 

sám je pripútaný rozkladu a smrti. Teraz, keď je Boh s nami, Emanuel, človek má silu, ale 

aj zodpovednosť, je zjednotený s Bohom v Christu, aby riadil smer histórie ku konečnému 

cieľu, pre ktorý bol svet stvorený. Človek je zodpovedný nielen za smerovanie histórie, ale 

aj za celé stvorenie.  

 

Možno nikdy predtým vyhlásenie na sviatok Christovho narodenia, vyhlásenie jednoty 

neba a zeme v Christu, neznelo tak zreteľne, ako v týchto dňoch, ako vyhlásenie 

zodpovednosti človeka za celé stvorenie. Dnes človek bez akýchkoľvek pochybností 

dokazuje, že je zodpovedný nielen za napredovanie jeho vlastnej histórie, ale aj za materiálne 

stvorenie, za životné prostredie. V týchto dňoch, viac ako kedykoľvek v inej dobe, stvorenie 

„spoločne vzdychá a spoločne sa zvíja v bolestiach“ (Rim 8, 22), pretože jeho pán - človek sa 

urputne odmieta začleniť do tela vteleného Lógosa, bez úcty ho znásilňuje a nemilosrdne 

pošliapava. Namiesto toho, aby ho zjednotil s nebom, podriaďuje ho svojej vlastnej vôli. 

Namiesto toho, aby ho povzniesol k Stvoriteľovi ako chlieb Eucharistie, mení ho na 

prostriedok uspokojovania svojich chúťok a nekonečných túžob. A práve preto materiálny 

svet sa dnes stavia proti samotnému človeku a hrozí mu záhubou. Dnešná ekologická kríza 

svedčí o tom dramatickým spôsobom.  

V tomto duchu sa obraciame zo svätého centra pravoslávia, Fanaru, pri príležitosti sviatku 

Christovho narodenia so srdečným bozkom a pozdravom k Blaženejším bratom, 

predstaviteľom svätých miestnych pravoslávnych Cirkví, k vodcom, priateľom kresťanských 

cirkví, k najsvätejším bratom hierarchom nášho Ekumenického trónu a k všetkým 

Pravoslávnym cirkvám na celom svete, so želaním a požehnaním všetkých, ku ktorým 

adresujeme toto vyhlásenie, aby si uvedomili svoju zodpovednosť. Pastieri i veriaci, 

panovníci i obyvatelia, všetci veriaci, ktorí toho roku oslavujeme Christove narodenie, 

zamyslíme sa nad tým, každý z nás zo svojej pozície, všetci zodpovední za svet, ktorý Boh 

zveril do našich rúk. Boží Syn prijal naše telo, keď sa stal človekom, preto nech sa nestratí, 

ale nech sa stane prínosom Eucharistie Stvoriteľovi, chlebom života, ktorý prijímame v 

spravodlivosti a láske spolu s našimi blížnymi, hymnou pokoja pre všetky Božie stvorenia. 

Len vtedy dôstojne stretneme z nebies zostúpiaceho a opäť prichádzajúceho Božieho Syna a 

Lógosa, ktorý sa vtelil (stal človekom) pre nás a pre svoj svet. Ó, sláva, česť a vďaka s Jeho 

bez počiatočným Otcom a vše svätým Duchom naveky“.  

 

31. septembra 1989 pri príležitosti začiatku cirkevného roku vo vyhlásení patriarchu sa 

uvádza, že tento deň bude venovaný ochrane životného prostredia. Jeho text znie takto: 

„Pravoslávny ekumenický trón, ochranca a vyjadrenie stáročného ducha sväto otcovskej 

tradície, verný vkladateľ eucharistického a liturgického spôsobu života pravoslávnej Cirkvi, s 

veľkým znepokojením sleduje nemilosrdné pošliapavanie a katastrofu životného prostredia zo 

strany človeka, ktoré sa uskutočňuje v súčasnosti, s veľmi nebezpečnými dôsledkami pre 

samotné prežitie Bohom stvoreného viditeľného sveta.  

Zneužitie privilegovaného postavenia dnešného človeka v prírode a Stvoriteľovho 

prikázania „podmaňte si zem“ (1Mjž 1, 28), už priviedlo svet na pokraj apokalyptickej seba 

záhuby, buď v podobe nebezpečného znečistenia prírody pre všetky živé organizmy, alebo v 

podobne vyhubenia mnohých druhov zvierat a rastlín, či inými spôsobmi. Vedci a ďalší 

ošetrovatelia ducha bijú na poplach a hovoria o hrozivých javoch pre našu planétu, ako je 

„skleníkový efekt“, prvé dôkazy ktoré boli už zaznamenané.  

Z pohľadu tejto situácie Christova cirkev nemôže zostať ľahostajnou. Základnú dogmu jej 

viery tvorí fakt, že svet bol stvorený Bohom Otcom, ktorý sa vyznáva v Symbole jej viery ako 

„Stvoriteľ neba a zeme, všetkého viditeľného a neviditeľného“. Človek podľa veľkých otcov 

Cirkvi je princom stvorenia, ktorý obdarený výsadou slobody a účastný na hmotnom a 
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zároveň na duchovnom svete, bol stvorený, aby povzniesol stvorenie k Stvoriteľovi, aby bolo 

stvorenie zachránené od rozkladu a smrti.  

Toto vysoké poslanie človeka naplnil po neúspechu a páde prvého Adama „druhý Adam“, 

vtelený Syn Boží a Lógos, Pán náš Isus Christos, ktorý zjednotil vo svojej osobe stvorené 

stvorenie s nestvoreným Bohom a nepretržite ho prináša ako večný eucharistický prínos a 

vyzdvihnutie Otcovi. Cirkev na každej svätej liturgii pokračuje v tomto prínose a vyzdvihnutí 

v podobe chleba a vína, teda prvkov hmotného sveta, a takýmto spôsobom neustále vyjadruje, 

že človek nie je určený na to, aby ovládol stvorenie, akoby bol majiteľ stvorenia, ale aby 

konal ako kňaz a ako jeho hospodár, starajúc sa o neho s láskou a prinášajúc ho s vďačnosťou, 

kázňou a úctou Stvoriteľovi.  

Žiaľ, dnes človek pod vplyvom krajného racionalizmu a pôžitkárstva stratil vedomie 

svätosti stvorenia a koná ako svojvoľný vladár a brutálny panovník. Namiesto eucharistického 

a asketického ducha, ktorému počas stáročí učí svoje deti Pravoslávna cirkev, je dnes možné 

sledovať znásilňovanie prírody s cieľom uspokojiť rastúce chúťky a túžby, ku ktorým ho 

vedie vládnuca filozofia konzumnej spoločnosti.  

Ale stvorenie „spoločne vzdychá a spoločne sa zvíja v bolestiach“ (Rim 8, 22), začína už 

protestovať voči správaniu sa človeka. Nemôže človek donekonečna a svojvoľne využívať 

zásoby prírodnej energie. Hodnota jeho nadutosti bude jeho samozáhuba, ak bude pokračovať 

terajší stav.  

 

4.  Vyhlásenie antiochijského patriarchu 15. 3. 1989, v ktorom sa uvádza, že pád prvého 

človeka do hriechu znamenal skutočnú katastrofu sveta.  

5.  Celopravoslávna konferencia venovaná ochrane životného prostredia (Kréta 1991), na 

ktorej vystúpil s prednáškou aj edinburgský gróf princ Filip, prezident WWF.  

 

6. Vyhlásenie predstaviteľov pravoslávnych autokefálnych Cirkví 15. marca 1992 v 

Konštantinopoli, týkajúce sa ekologických otázok.  

 

7.  Konštantinopolský patriarcha Bartolomej sa v liste č. 736 z 1. 7. 1993 veľmi prísne 

vyjadril k znečisťovaniu životného prostredia zo strany človeka.  

  

8.  1. 9. 1993 vydal konštantinopolský patriarcha vyhlásenie, v ktorom nabáda k ochrane 

životného prostredia medzinárodné organizácie, medzivládne dohovory a vedecké 

výskumné programy, vo všeobecnosti všetkých ľudí, ktorí sa zaoberajú ekologickymi 

otázkami.  

 

9.  Po roku 1980 Pravoslávna cirkev v Grécku venovala mnohé televízne vystúpenia a články 

v časopisoch ekologickým otázkam.  

 

10.  Veľký prínos v ekologických aktivitách urobili mnísi v spolupráci s ekumenickým 

patriarchátom.  

 

11.  Ženský monastier Zvestovania Presvätej Bohorodičke v Ormilii na Chalkidikách sa 

zapojil do pilotného programu ochrany životného prostredia v spolupráci s Celosvetovou 

organizáciou pre ochranu prírody (WWF), ktorý sa sústreďuje na tieto otázky: a) výlučne 

používanie organických hnojív na poliach monastiera, b) založenie centra informačného a 

výchovného, ktoré by sa zaoberalo otázkami používania organických hnojív, c) aktivity 

spojené s recykláciou, d) vytvorenie skupiny vytvárajúcej tlak proti používaniu škodlivých 

hnojív, e) vytvorenie strediska štúdia a stretávania sa ochrancov prírody a kňazov. Z tohto 

programu vzišlo veľké množstvo konferencií, televíznych a rozhlasových článkov.  
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         11.1.3 Evanjelická cirkev 

 

Medzi významné dokumenty protestantských cirkví patrí Evanjelická deklarácia 

starostlivosti o Zem, ako výzva k zodpovednejšiemu spôsobu života (An Evangelical 

Declaration on the Care of Creation). Deklarácia vznikla na základe frustrácie niektorých 

účastníkov série konzultácií Svetovej rady cirkví na tému „Právo, mier a integrita stvorenia“ v 

Soule v marci 1990. V auguste 1992 sa stretla Teologická komisia evanjelického zväzu v 

rámci Au Sable Forum v Michigane a ich správa „Evanjelické kresťanstvo a životné 

prostredie“ stimulovala formovanie Evanjelikálnej environmentálnej siete. Deklarácia bola 

formálne zverejnená v roku 1994, aby presadila a zdôraznila, že Zem patrí Bohu a my sme za 

ňu jemu zodpovední. Toto presvedčenie podčiarkuje historická kresťanská doktrína, že sme 

správcovia stvorenia, zodpovední svojmu stvoriteľovi za naše zaobchádzanie so životným 

prostredím (Berry, ed., 2000).  

 

Hospodinova je Zem i čo ju naplňuje, svet a tí, ktorí na ňom bývajú (Žalm 24: 1) 

 

Ako nasledovníci Ježiša Krista, podriadení plnej autorite Písma, a vedomí si spôsobov, 

ktorými sme ničili stvorenie, veríme, že biblická viera je základom riešenia našich 

ekologických (environmentálnych) problémov.  

 

– Pretože oslavujeme Boha a ctime ho ako stvoriteľa, hľadáme spôsob, ako sa s láskou starať 

o stvorenie.  

–  Pretože sme zhrešili, zlyhali sme v našom správcovstve nad stvorením. Preto ľutujeme 

spôsob, akým sme znečistili, pokrivili a tak veľmi zničili Stvoriteľské dielo.  

– Pretože v Kristovi Boh uzdravil naše odcudzenie sa Bohu a rozšíril prvé ovocie zmierenia 

vo všetkých veciach, zasväcujeme sa do práce v sile Ducha Svätého šíriť dobrú správu 

Krista slovom a skutkom, do práce na zmierení všetkých ľudí v Kristovi a na rozšírení 

Kristovho uzdravenia na trpiace stvorenie.  

–  Pretože čakáme na čas, kedy dokonca (stonajúce) vzdychajúce stvorenie bude obnovené do 

úplnosti, zaväzujeme sa pracovať aktívne na ochrane a ozdravení stvorenia na česť a slávu 

Stvoriteľa - ktorého poznáme nejasne (hmlisto) prostredníctvom stvorenia, ale stretávame 

ho plne prostredníctvom Písma a Krista.  

 

My a naše deti čelíme rastúcej kríze zdravotného stavu stvorenia, v ktorom sme vložení, a 

prostredníctvom ktorého z Božej milosti pretrvávame. 

  

–  Ničenie stvorenia môžeme zhrnúť ako 1) degradáciu pôdy, 2) odlesňovanie, 3)znižovanie 

druhovej bohatosti, 4) znehodnocovanie vody, 5) globálnu toxikáciu, 6) zmenu atmosféry a 

7) ľudskú degradáciu.  

–  Veľa z týchto degradácii je známkou toho, že vytvárame tlak na určité hranice, ktoré Boh 

určil pre stvorenie. S neustálym rastom obyvateľstva táto degradácia bude čoraz 

závažnejšia. Naša zodpovednosť je nielen rodiť a vychovávať deti, ale postarať sa o ich 

domov na Zemi. Vážime si inštitúciu manželstva ako spôsob, ktorým nám Boh dal zaistiť 

(zámerné - plánované) plodnenie detí a ich výchovu na Božiu slávu.  

–  Uznávame, že ľudská chudoba je príčinou i dôsledkom ničenia prostredia.  

 

Veľa ľudí vedomí si toho, že environmentálne problémy sú viac duchovné ako 

technologické, študuje svetové ideológie a hľadá nekresťanské duchovné zdroje pre 

ozdravenie našej Zeme. Ako nasledovníci Ježiša Krista veríme, že Biblia nás volá, aby sme 

odpovedali štyrmi spôsobmi.  
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–  Boh nás volá, aby sme vyznali a oľutovali prístupy, ktorými znehodnocujeme stvorenie, 

ktoré prekrúcajú alebo ignorujú biblické zjavenie a podporujú jeho zlé využitie. Zabúdajúc 

na to, že Hospodinova je zem, často sme využívali stvorenie a zabúdali na starostlivosť o 

neho.  

–  Naše aktivity a prístupy k Zemi musia postupovať od centra našej viery a byť zakorenené v 

plnosti Božieho zjavenia v Kristovi a Písme. Odmietame obidve ideológie - na jednej 

strane, že Evanjelium nemá nič spoločné so starostlivosťou o mimo ľudské stvorenie a na 

druhej strane redukovanie (zúženie) evanjelia do ničoho iného ako do starostlivosti o 

stvorenie.  

–  Pozorne sa chceme učiť tomu, čo nám Biblia hovorí o Stvoriteľovi, stvorení a poslaní 

človeka. V našom živote a slovách deklarujeme, že plnohodnotná dobrá správa je pre 

všetko stvorenie, ktoré stále „očakávame s dychtivou túžbou zjavenie synov Božích“ (Rím. 

8: 19). 

–  Usilujeme sa pochopiť, čo stvorenie zjavuje o Božej zázračnosti, neustálej prítomnosti a 

večne trvajúcej moci a čo nás učí stvorenie o Bohom určenom poriadku a princípoch, na 

základe ktorých fungujú.  

 

A tak vyzývam všetkých tých, ktorí sú odovzdaní pravde evanjelia Ježiša Krista, aby 

potvrdili nasledujúce princípy viery a hľadali spôsob života na základe týchto princípov v 

našich osobných životoch, zboroch, (kostoloch-cirkvách) a spoločnosti. 

  

–  Vesmír, v celej svojej kráse, nespútanosti a životodarnej štedrosti, je dielom nášho 

osobného a milujúceho Boha.  

–  Náš Boh stvoriteľ je skorší a iný ako stvorenie, ale osobne zaangažovaný, udržujúci každú 

vec v svojej slobode a všetky veci vo vzťahoch spletitej komplexity. Boh je nadprirodzený 

s láskou udržiavajúc každé stvorenie.  

–  Boh Stvoriteľ je v svojej podstate zjavený ako trojjediný. Rovnako stvorenie, ktoré Boh 

plánoval, je symfóniou jednotlivých stvorení v harmonických vzťahoch.  

–  Stvoriteľ má záujem o všetko stvorenie. Boh prehlasuje všetko stvorenie za „dobré“ (1Mjž 

1: 31), sľubuje starostlivosť v zmluve so všetkým stvorením (1Mjž 9: 9-17). Má potešenie 

v stvorení, ktoré nemá žiadny (priamy) úžitok pre človeka (Job 39-41) a želá si v Kristovi 

„uzmieriť všetky veci v Ňom“ (Kol. 1: 20) 

– Muž, žena a deti majú tiež jedinečnú zodpovednosť voči Stvoriteľovi. Súčasne sme 

stvorením, stvorení tými istými procesmi a zakomponovaní do rovnakého systému 

fyzikálnych, chemických a biologických vzájomných závislostí, ktoré platia pre iné 

stvorenie.  

–  Muž, žena a deti stvorené na Boží obraz majú tiež jedinečnú zodpovednosť za stvorenie. 

Naše činnosti by mali na jednej strane zachovať užitočnosť stvorenia, na druhej strane 

chrániť mocné svedectvo stvorenia o jeho Stvoriteľovi.  

–  Naše Bohom dané správcovské talenty boli často pokrivené (deformované) oproti 

pôvodným zámerom: poznať, vidieť, pomenovať, udržiavať a tešiť sa v Božom stvorení, 

prechovávať civilizáciu v láske, tvorivosti a poslušnosti voči Bohu a ponúknuť 

obmedzenia ako stvorenie a využívali sme Zem s hrabivosťou viac, ako sa o ňu starali.  

–  Dôsledkom ľudského hriechu na Zemi bolo zvrhlé správcovstvo, zlátanina a zdevastovaná 

Zem, v ktorej odpad neustále rastie. „Lebo niet vernosti ani lásky ani poznania Boha v 

krajine ... Preto trúchliť bude krajina a zomrie každý, čo v nej býva“ (Ozeáš 4: 1, 3). A tak 

jedným dôsledkom nášho chybného využívania zeme je nesprávne odmietnutie Bohom 

stvorenej štedrosti voči iným ľuďom, v súčasnosti i do budúcnosti.  

–  Boží zámer v Kristovi je ozdraviť a uviesť do celistvosti nielen osoby, ale i celý stvorený 

poriadok. „Lebo Boh za dobré uznal, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby s ním 
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zmieril so sebou všetko aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach a priniesol pokoj v krvi Ježiša 

Krista“ (Kol. 1: 19-20).  

– Ježišovi Kristovi veriacim je odpustené, sú zmenení a prenesení do Božieho kráľovstva. 

„Preto, ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie“ (2. Kor. 5: 17). Prítomnosť Božieho 

kráľovstva je zreteľná nielen v obnovenom vzťahu k Bohu, ale tiež v obnovenej harmónii a 

spravodlivosti medzi ľuďmi a v obnovení harmónie a spravodlivosti a ostatným svetom 

„Vskutku, s radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú, vrchy a kopce vypuknú pred vami v 

jasot a všetky stromy budú tlieskať“ (Izaiáš 55: 12).  

 

21 Veríme, že v Kristovi je nádej, nielen pre muža, ženu a deti, ale aj pre zvyšok stvorenia, 

ktoré trpí v dôsledku ľudského hriechu.  

 

–  Preto apelujeme na kresťanov, aby znovu zdôraznili, že všetko stvorenie je Božie, že Boh 

to považoval za dobré a že Boh ho obnovuje v Kristovi.  

–  Podporujeme hlbšiu reflexiu základov biblického a teologického učenia, ktoré hovorí o 

Božom diele spasenia v zmysle obnovy a dokončenia Božieho zámeru so stvorením.  

–  Hľadáme hlbšiu reflexiu divov Božieho stvorenia a princípov, na ktorých stvorenie 

existuje. Rovnako upozorňujeme na starostlivé uvažovanie, ako naše spoločné aktivity i 

aktivity jednotlivcov rešpektujú a zodpovedajú Božím pravidlám o stvoreniu.  

–  Povzbudzujeme kresťanov, aby zahrnuli mimoriadnu Božiu tvorivosť do svojich životov 

prostredníctvom rastúcej výchovnej a pestúnskej úlohy krásy a umenia v ich osobných, 

cirkevných a spoločenských vzorcoch.  

–  Pripomíname jednotlivým kresťanom a zborom to, aby boli strediskami starostlivosti a 

obnovy stvorenia v dvoch smeroch - mať potešenie zo stvorenia ako Božieho daru a 

radovať sa z nej ako Božieho zabezpečenia ľudskej existencie, spôsobom, ktorý je 

udržateľný a ozdravuje zničené pletivo stvorenia, ktoré nám Boh zveril.  

–  Pripomíname Ježišove slová, že naše životy nespočívajú vo veľkom množstve majetku 

(blahobytu) a preto pripomíname nasledovníkom Ježiša, aby odolávali zvodom plytvania a 

nadspotreby tým, že usmernia svoj osobný spôsob života tak, aby vyjadroval pokoru, 

trpezlivosť, skromnosť, sebaovládanie a šetrnosť.  

–  Oslovujeme kresťanov, aby pracovali na spravodlivosti a udržateľnom hospodárskom 

systéme (ekonomike), ktorá reflektuje Božie hospodárenie a umožňuje mužovi, žene a 

deťom prosperovať (prekvitať) spolu s rôznorodosťou stvorenia. Uvedomujeme si, že 

chudoba núti ľudí ničiť stvorenie preto, aby prežili. Preto podporujeme rozvoj 

spravodlivého, slobodného hospodárstva, ktoré posilňuje slabých, a vytvára blahobyt bez 

toho, že by znižoval štedrosť stvorenia.  

–  Zaväzujeme sa pracovať pre zodpovednú verejnú politiku, ktorá zahŕňa princípy biblického 

správcovstva nad stvorením.  

– Pozývame kresťanov, jednotlivcov i spoločenstvá a organizácie, aby sa pripojili k 

evanjelikálnej deklarácii o prostredí, aby sa stali ľuďmi zmluvy v neustále rozširujúcom sa 

kruhu biblickej starostlivosti o prostredie.  

–  Oslovujeme kresťanov, aby počúvali a spolupracovali so všetkými, ktorí sa zaoberajú 

ozdravením stvorenia, s túžbou učiť sa od nich a podeliť sa s nimi s naším presvedčením, 

že Boh, ktorého všetci vnímajú v stvorení (Skutky 17: 27 - aby hľadali Boha, či by ho azda 

nenahmatali a nenašli, veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás), je známy len v Slove, 

ktoré sa stalo telom Kristovi, živom Bohu, ktorý stvoril a udržiava všetky veci.  

–  Zverejňujeme túto deklaráciu, kým nepríde Kristus, aby zmieril všetky veci, sme povolaní, 

aby sme boli vernými správcami Božej záhrady, nášho pozemského domova (Ira, 2002).  
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11.2  Svetské dokumenty 
 

    11.2.1 Počiatky 

 

Od začiatku 60. r. 20. stor. zhoršovanie stavu životného prostredia začalo získavať globálnu 

dimenziu (zahrňuje ľudskú spoločnosť a jej prostredie a celú planétu). Zaužívaná hospodárska 

stratégia doviedla svet k deštrukcii, znehodnoteniu alebo ohrozeniu prírodných systémov, 

ktoré udržujú život. Nová situácia podnietila najmä vo vedeckých (hlavne severoamerické 

univerzity) a v ochranárskych kruhoch (WWF, IUCN) aktivity zamerané na hľadanie 

východísk. Sformovala sa metodika posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorá bola 

legislatívne kodifikovaná (USA, 1970), a v porovnaní s minulosťou aj kvalitatívne nová 

koncepcia ďalšieho rozvoja spoločnosti, ktorá bola nazvaná trvalo udržateľným rozvojom 

(Meadows et al., 1971, Brundtlandová 1987, Agenda 21, 1992). Trvalo udržateľný rozvoj je 

komplexná predstava o rozvoji ľudskej spoločnosti a jej prostredia v 21. stor. Tento rozvoj 

predstavuje najkomplexnejší program ochrany životného prostredia. Je takým systémom 

hospodárskeho, sociálneho a politického riadenia spoločnosti, cieľom ktorého je nežiť na úkor 

budúcnosti a na úkor biosféry s jej zdrojmi, ale zabezpečuje udržanie a zveľadenie prírodných 

zdrojov a vôbec podmienok života na Zemi. Nejde o jednostranný hospodársky rozvoj, ale o 

integrálny rozvoj ľudstva i prírody, ktoré vo svojom komplexe a jednote vytvárajú 

jedinečnosť planéty Zem. V roku 1973 sa trvalo udržateľným rozvojom začala intenzívne 

zaoberať Svetová únia ochrany prírody a prírodných zdrojov, ktorá z jeho hľadiska definuje 

ochranu prírody a prírodných zdrojov ako taký spôsob manažmentu prírodných zdrojov 

(ovzdušie, voda, pôda, minerálne zdroje) a živého sveta, ktorý zabezpečí dosiahnutie 

najvyššej možnej udržateľnej kvality života. V roku 1980 IUCN (Svetová únia ochrany 

prírody a prírodných zdrojov), UNEP (Program Spojených národov pre životné prostredie) a 

WWF (Svetový fond pre prírodu) na báze koncepcie trvalo udržateľného rozvoja spracovali a 

uverejnili významný dokument - Svetovú stratégiu ochrany životného prostredia.  

Program trvalo udržateľného rozvoja predstavila Konferencia OSN o životnom prostredí v 

Štokholme v r. 1972. Jeho všeobecné prijatie a rozpracovávanie na národných úrovniach však 

začalo až o 20 rokov, po Konferencii OSN v Rio de Janeiro.  

       

         11.2.2  Staráme sa o Zem 

 

Predstavy o kvalitatívne novom prístupe k ochrane životného prostredia rozpracovali 

IUCN, UNEP a WWF a v roku 1990 predstavili v publikácii Staráme sa o Zem, ktorá je 

stratégiou trvalo udržateľného života. Stratégia sa zakladá na etike starostlivosti o prírodu a 

človeka. Okrem pojmu trvalo udržateľného rozvoja, ktorý znamená zlepšovanie kvality 

ľudského života, prežívaného v rámci únosnosti život udržujúcich systémov definuje aj pojmy 

trvalo udržateľné využívanie, trvalo udržateľná ekonomika a trvalo udržateľná spoločnosť.  

Trvalo udržateľné využívanie je využívanie obnoviteľných zdrojov v miere nepresahujúcej 

limity ich regeneračnej schopnosti.  

Trvalo udržateľná ekonomika ako produkt trvalo udržateľného rozvoja neohrozuje 

prírodné zdroje.  

Trvalo udržateľná spoločnosť rešpektuje a žije podľa deviatich základných princípov: úcta 

k spoločenstvu života a starostlivosti o život, zlepšovanie kvality ľudského života, ochrana 

životnosti a rozmanitosti Zeme, minimalizácia spotreby neobnoviteľných zdrojov, 

neprekračovanie prahov únosnosti Zeme, zmena osobných prístupov a konania, poskytnutie 

obciam možnosť starať sa o svoje vlastné životné prostredie, budovanie národných štruktúr na 

integráciu rozvoja a ochrany, vytvorenie globálneho spojenectva.  
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11.2.3 Konferencia OSN o životnom prostredí a jej dokumenty 

 

Základným medzníkom v rozvoji programu trvalo udržateľného rozvoja a jeho 

implementácie na rôznych úrovniach vo všetkých štátoch sveta bola Konferencia OSN o 

životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro v r. 1992, ktorá predstavila analýzu stavu 

prírody a spoločnosti na našej planéte. Podľa tejto analýzy stav je tak dramatický, že pri 

pokračovaní doterajšieho vývoja hrozí zánik života človeka i všetkých rastlinných a 

živočíšnych druhov na Zemi. Na jeho zastavenie konferencia prijala viaceré dokumenty 

stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ktoré predstavujú návody na jeho realizáciu. 

Konferencia tiež prijala dva dohovory, ktoré cielia na zachovanie života na Zemi:  

 

1.  Dohovor o biologickej diverzite. Navodzuje prechod od tradičného prístupu k životnému 

prostrediu ekologickému, sleduje prežitie ako človeka, tak aj organizmov, a to ochranou 

podmienok a foriem života na úrovni druhov i na úrovni krajiny.  

2.  Dohovor o zmene klímy. Týka sa príčin globálneho otepľovania atmosféry, skleníkového 

efektu a obsahuje opatrenia na zastavenie tohto vývoja.  

 

Na ochranu lesov, ktoré sú existenčne ohrozené na celej planéte, sa prijala „Právne 

nezáväzná úradná správa o princípoch všeobecnej dohody v riadení, zachovaní a udržateľnom 

rozvoji všetkých typov lesov“.  

Cieľom Dohovoru o biologickej diverzite je ochrana biologickej diverzity, trvalo 

udržateľné využívanie jej zložiek a spravodlivý, rovnoprávny podiel na prínosoch využívania 

genetických zdrojov vrátane primeraného prístupu ku genetickým zdrojom, vhodný prevod 

dôležitých technológií a zohľadňovanie všetkých práv na tieto zdroje a technológie. Členské 

štáty OSN pristúpili k dohovoru uvedomujúc si vnútornú hodnotu biologickej diverzity a jej 

ekologických, genetických, spoločenských, ekonomických, vedeckých, náučných, kultúrnych, 

rekreačných a estetických hodnôt, ako aj jej význam pre vývoj a udržanie životodarných 

systémov biosféry. Potvrdili, že ochrana biologickej diverzity je spoločným záujmom ľudstva 

a že štáty sú zodpovedné za ochranu svojej biologickej diverzity a za využívanie svojich 

biologických zdrojov trvalo udržateľným spôsobom. Základným predpokladom na ochranu 

biologickej diverzity je ochrana ekosystémov a prírodných biotopov in-situ (na mieste) a 

udržanie a obnovenie životaschopných populácií druhov v ich prírodnom prostredí. Ochrana a 

trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity majú kritický význam pre zabezpečenie 

výživy, zdravia a iných potrieb narastajúcej svetovej populácie. V závere dohovoru sa členské 

štáty OSN zaväzujú chrániť a trvalo udržateľným spôsobom využívať biologickú diverzitu v 

prospech súčasných a budúcich generácií.  

Cieľom Dohovoru o zmene klímy je zastaviť proces globálnych klimatických zmien cestou 

zmiernenia produkcie emisií. Členské štáty OSN potvrdili, že zmena klímy Zeme a jej 

nepriaznivé dôsledky sú spoločným záujmom ľudstva. Uznali, že ľudskou činnosťou sa 

neustále zvyšuje koncentrácia plynov, ktoré spôsobujú skleníkový efekt, výsledkom ktorého 

bude ďalšie otepľovanie povrchu Zeme a atmosféry, čo môže nepriaznivo ovplyvniť 

ekosystémy a ľudské pokolenia. Najväčší podiel na minulých a súčasných celosvetových 

emisiách plynov, ktoré spôsobujú skleníkový efekt, majú vyspelé krajiny a množstvo emisií 

na obyvateľa je v rozvojových krajinách stále relatívne nízke. Zvlášť citlivé na nepriaznivé 

účinky zmeny klímy sú nízko položené a malé ostrovné krajiny, krajiny s nízko položenými 

pobrežnými, suchými, polosuchými oblasťami, alebo s oblasťami vystavenými záplavám, 

suchu a rozširovaniu púští, ako aj rozvojové krajiny s krehkými horskými ekosystémami. 

Reakcie na zmeny klímy by mali byť koordinované so sociálnym a ekonomickým rozvojom s 

cieľom vyhnúť sa nepriaznivým dopadom na sociálny a ekonomický rozvoj, pričom treba 

brať do úvahy oprávnené potreby rozvojových krajín na dosiahnutie trvalého ekonomického 
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rastu a odstránenie chudoby. Členské štáty OSN v závere Dohovoru vyslovili rozhodnutie 

chrániť klimatický systém pre súčasné i budúce generácie. Úlohy Dohovoru o zmene klímy 

konkretizuje Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy z r. 1985, Montrealský dohovor o 

látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu z r. 1987 (s doplnkami z r. 1990) a Kjótsky protokol k 

Dohovoru OSN o zmene klímy, ktorý stanovuje úlohy na obdobie do roku 2008 až 2012, 

konkrétne znížiť celkové emisie plynov spôsobujúcich skleníkový efekt o 5% pod úroveň 

roku 1990 (na konferencii v Janove v r. 2001 tento objem bol stanovený na 3%).  

 

11.2.4  Agenda 21 - dokument ľudstva pre 21. storočie 

 

Konferencia v Rio de Janeiro prijala významný súbor dokumentov pod názvom Agenda 21 

(Agenda 21. storočia), ktorá je programom všestrannej starostlivosti o životné prostredie 

ľudstva. Tvoria ju 4 skupiny dokumentov:  

 

1.  Dokumenty o sociálnej a ekonomickej dimenzii životného prostredia (Medzinárodná 

spolupráca v urýchlení trvalo udržateľného rozvoja v rozvojových krajinách a príslušné 

domáce pravidlá. Boj proti chudobe. Zmena štruktúry spotreby. Demografická dynamika a 

udržateľnosť rozvoja. Ochrana a podpora podmienok ľudského zdravia. Podpora trvalo 

udržateľného rozvoja ľudských sídiel. Integrácia životného prostredia a rozvoja v 

rozhodovaní).  

2.  Dokumenty o ochrane a riadení zdrojov rozvoja (Integrovaný prístup k plánovaniu a 

riadeniu prírodných zdrojov. Boj proti odlesňovaniu. Starostlivosť o krehké ekosystémy: 

boj proti dezertifikácii a suchu. Starostlivosť o nestabilné ekosystémy: trvalo udržateľný 

rozvoj v horských oblastiach. Podpora udržateľného poľnohospodárskeho a vidieckeho 

rozvoja. Ochrana biologickej diverzity. Environmentálny manažment biotechnológií. 

Ochrana oceánov, morí a pobrežných území. Ochrana, racionálne využívanie a rozvoj ich 

živých zdrojov. Ochrana kvality a zásob vodných zdrojov: aplikácia integrovaného 

prístupu k rozvoju, riadeniu a využívaniu vodných zdrojov. Environmentálny manažment 

toxických chemikálií, vrátane prevencie pred ilegálnou medzinárodnou dopravou 

toxických a nebezpečných produktov. Environmentálny manažment nebezpečných 

odpadov, vrátane prevencie pred ilegálnou dopravou nebezpečných odpadov. 

Environmentálny manažment pevných odpadov a odpadových vôd. Environmentálny 

manažment rádioaktívnych odpadov).  

3.  Dokumenty o posilnení úlohy „veľkých“ ľudských skupín - žien, mládeže, domorodcov 

(Globálne akcie žien za udržateľný a rovnoprávny rozvoj. Deti a mládež v trvalo 

udržateľnom rozvoji. Spoznanie a posilnenie úlohy domorodcov a ich spoločenstiev. 

Posilnenie úlohy nevládnych organizácií: partneri pre trvalo udržateľný rozvoj. Iniciatíva 

miestnej správy pre podporu Agendy 21. Posilnenie úlohy zamestnancov a ich odborových 

organizácií. Posilnenie úlohy obchodu a priemyslu. Vedecká a technická spoločnosť. 

Posilnenie úlohy poľnohospodárstva).  

4.  Dokumenty o prostriedkoch implementácie Agendy 21 (Finančné zdroje a mechanizmy. 

Environmentálne technológie: prenos, kooperácia a zabezpečenie kapacít. Veda v trvalo 

udržateľnom rozvoji. Podpora vzdelávania, verejného vedomia a školení. Národné 

mechanizmy a medzinárodná kooperácia pri zabezpečení kapacít v rozvojových štátoch. 

Medzinárodné inštitucionálne zabezpečenie. Medzinárodné právne nástroje a mechanizmy. 

Informácie pre rozhodovanie).  

7.1.3.2. Indikátory 

 

Agenda 21 používa 132 indikátorov (z okruhov sociálnych, ekonomických, 

environmentálnych a inštitucionálnych ukazovateľov) na zistenie stavu spoločnosti a 
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životného prostredia. Informácie sú bázou pre vypracovanie národnej stratégie trvalo 

udržateľného rozvoja. Delia sa do 4 skupín: sociálne ukazovatele (38 indikátorov), 

ekonomické ukazovatele (23 indikátorov), environmentálne ukazovatele (56 indikátorov) a 

inštitucionálne ukazovatele (15 indikátorov).  

Indikátory Agendy 21 prevzal aj dokument Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja 

SR. Indikátory v SR analyzujú určené štátne inštitúcie a na základe výsledkov sa prijímajú 

opatrenia na zosúladenie s cieľmi dokumentu.  

Z dôvodov redukcie ich veľkého množstva Moldan (1996) navrhol 27 agregovaných 

indikátorov: počet obyvateľov, ročný prírastok obyvateľstva, existenčný priemer, index 

vzorcov spotreby, komunikačný index, hodnotový index, index ľudského rozvoja, index 

chudoby a deprivácie, index slobody, index sociálnej súdržnosti - kohézie, index 

medzinárodnej kooperácie, HDP, prírastok HDP, environmentálne korigovaný produkt, 

energetický index, materiálový index, index spriemyselnenia poľnohospodárstva, index 

devastácie plôch, index biodiverzity, lesný index, vodný index, index čistoty vodných tokov, 

eutrofizačný index, index emisie skleníkových plynov, index znečistenia ovzdušia, indikátor 

ochrany ozónovej vrstvy a index odpadov.  

Indikátory, ktoré by boli použiteľné na hodnotenie regionálneho rozvoja SR, vymedzili 

Moyzeová, Izakovičová (1998). Tie indikujú sociálne, ekonomické a environmentálne 

podmienky rozvoja jednotlivých regiónov. Sú to:  

 

1.  Environmentálne indikátory špecifikujú krajinnoekologické podmienky regiónov (prírodné 

zdroje a chránené územia), stupeň ich ohrozenia a narušenia.  

2.  Ekonomické indikátory charakterizujú rozvojové podmienky regiónov (ako HDP, 

zahraničné investície, investície do ochrany životného prostredia atď.), ďalej ekonomické 

indikátory vzťahujúce sa na obyvateľstvo (priemerná mzda, nezamestnanosť, atď.).  

3.  Sociálne indikátory sa vzťahujú na demografické a psychosociálne ukazovatele.  

 
 

11.2.5 Definície trvalo udržateľného rozvoja 

 

Medzinárodná literatúra uvádza rôzne definície trvalo udržateľného rozvoja. Najčastejšie 

sa prijíma definícia Svetovej komisie pre životné prostredie (Brundtlandová, 1987): „Trvalo 

udržateľný rozvoj predstavuje rozvoj uspokojujúci potreby súčasných generácií bez ohrozenia 

možnosti uspokojovať potreby budúcich generácií“. Izakovičová et al., (1997) prezentuje 

niekoľko vybraných definícií trvalo udržateľného rozvoja (resp. trvalej udržateľnosti), najmä 

z ekologického hľadiska. Ich základným rámcom sú princípy Deklarácie OSN. Podľa 

Princípu 2. právo na rozvoj musí byť naplnené tak, aby sa rovnakou mierou uspokojovali 

rozvojové aj environmentálne potreby sučastných aj budúcich generácií. Princíp 4. Deklarácie 

hovorí: aby sa dosiahol trvalo udržateľný rozvoj, ochrana životného prostredia musí tvoriť 

integrovanú časť rozvoja a nemôže byť od neho izolovaná. Výber definícií trvalo 

udržateľného rozvoja:  

 

– „vylepšovanie kvality života človeka v rámci únosnosti život udržujúcich systémov“ 

(Staráme sa o Zem, IUCN 1990),  

– „život v medziach únosnej kapacity biosféry“ (Chiras, 1993),  

– „spôsob života, ktorý sa približuje ideálom humanizmu a harmónie vzťahu medzi človekom 

a prírodou v časovo neobmedzenom horizonte“ (Vavroušek, 1993),  

– „spoločnosťou kontrolované všetky formy kapitálu - prírodného, ľudského, sociálneho, 

kultúrneho a technického, ktoré zabezpečujú určitý stupeň ekonomického rozvoja a 

demokracie súčasným i budúcim generáciám pri zabezpečení integrity ekosystémov a ich 
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životných funkcií“ (Viederman, 1996), „cielený proces zmien chovania sa ľudskej 

spoločnosti k sebe samej i k svojmu okoliu (krajine a jej zdrojom), ktorý smeruje k 

zvyšovaniu súčasného a budúceho potenciálu uspokojovania ľudských potrieb i potrieb 

ostatných bytostí s ohľadom na možnosti (limity) krajiny a jej zdrojov“ (Nováček et al., 

1996).  

Dnes sa téma trvalo udržateľného rozvoja interpretuje najrôznejším spôsobom, lebo je 

problémom decíznej, t. j. v širokom zmysle politickej sféry, vedy a výskumu i najrôznejších 

environmentálnych mimovládnych organizácií. Časom sa objavili výhrady voči termínu 

rozvoj a začali sa používať modifikácie. Rozvoj však neznamená výlučne ekonomický rast, 

ale má všeobecný význam, ako rozvoj všetkého, čo zlepšuje kvalitu života, napr. rozvoj 

starostlivosti o zdravie, sociálnych služieb, vzdelávania, kultúry, politickej slobody, ľudských 

práv a pod. Do kategórie rozvoja sa zaraďuje aj rozvoj ochrany prírody a životného prostredia 

(Princíp 4. Deklarácie Rio).  

V našej štátnej správe a teda i v oficiálnych dokumentoch SR sa zaužíval pôvodný termín 

trvalo udržateľný rozvoj a označuje sa ním integrácia troch zložiek - ekologickej, 

ekonomickej a sociálnej. Jeho cieľom je taký rozvoj spoločnosti, ktorý zosúlaďuje 

hospodársky rozvoj so šetrným využívaním prírodných zdrojov, s ochranou prírody a 

životného prostredia a vyznačuje sa sociálnou spravodlivosťou pre všetkých členov 

spoločnosti.  

 

11.2.6 Koncepcia 

 

Koncepcia trvalo udržateľného rozvoja je antropocentrická, t. j. v centre pozornosti je 

človek s jeho záujmami a potrebami. Je koncepciou jeho prežitia a keďže človek je súčasťou 

života na Zemi, trvalo udržateľný rozvoj kladie principiálny dôraz na ochranu biodiverzity a 

teda druhového bohatstva rastlín a živočíchov. Antropocentrický princíp uvádza Deklarácia z 

Rio de Janeiro na prvom mieste, ako Princíp č. 1: Ľudia sú v centre pozornosti trvalo 

udržateľného rozvoja (Rio Declaration 1992). Podmienky života človeka však nemožno 

oddeliť od životných podmienok ostatných organizmov. Trvalo udržateľné podmienky 

rozvoja ľudského života preto musia zahrňovať aj udržanie trvalých podmienok života 

všetkých druhov. Všetky životné formy na Zemi vrátane ľudského a ich podmienky vytvárajú 

jednotný, nedeliteľný ekosystém. Narušenie ktoréhokoľvek prvku v tomto systéme negatívne 

ovplyvňuje celý ekosystém. Prežitie človeka teda priamo súvisí s prežitím ostatných foriem 

života na Zemi, lebo prírodné podmienky ich existencie sú spoločné.  

 

11.2.7  Dimenzie 

 

Trvalo udržateľný rozvoj obsahuje tri základné dimenzie (pozri Izakovičová et al., 1997): 

  

1.  Ekologická dimenzia. Sústreďuje sa na zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem 

života na Zemi (životnosť a rozmanitosť Zeme). Jej poslaním je riadenie ľudských aktivít v 

krajine v súlade s prahmi únosnosti prirodzených ekosystémov.  

2.  Ekonomická dimenzia. Vychádza zo základného ekonomického vzťahu „zisk-spotreba“. 

Zásadou ekonomickej prosperity je, aby zisky prekročili náklady, t. j. aby nevznikali straty. 

Zisky sa však posudzujú len podľa ekonomických nákladov. Koncepcia trvalo 

udržateľného rozvoja tento prístup koriguje. Podľa nej náklady musia zohľadňovať aj 

environmentálne ukazovatele (náklady musia obsahovať dôsledky využívania prírodných 

zdrojov). Moldan (1995) považuje v tejto súvislosti za hlavný problém terajšie 

podceňovanie hodnoty prírodného kapitálu (funkcií a úžitkov poskytovaných prírodou). 

Jeho cena je veľmi nízka, dokonca žiadna, čo vedie k doslovnej exploatácii a 
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znehodnocovaniu prírody. Za základ zlepšenia situácie (prechod k trvalo udržateľnému 

využívaniu prírodných zdrojov) je potrebné náležité ocenenie prírodného kapitálu, t. j. 

stanovenie jeho ceny, ktorá sa má určiť všestranným zhodnotením, čo sa v trhovej 

ekonomike prejaví ako základný podnet pre optimálne využívanie prírodných zdrojov.  

3.  Sociálna dimenzia. Jej cieľom je zabezpečenie „dôstojnej“ kvality života pre každého 

človeka. Úžitok zo zdrojov musí byť rovnomerne rozdelený medzi rôzne ľudské 

spoločenstvá, medzi chudobných i bohatých, medzi súčasnú i budúcu generáciu. 

Stanovenie ukazovateľov všeobecnej kvality života je veľmi obtiažne. Kvalita života je 

individuálna, lebo ju ovplyvňuje súbor subjektívnych pocitov. Za univerzálnu kvalitu 

života možno považovať dlhý a zdravý život, prístup k zdrojom, ktoré sú potrebné na 

primeranú životnú úroveň, demokraciu, politickú slobodu, ľudské práva a pod.  

 

Pre ochranu biodiverzity je najvýznamnejšia ekologická dimenzia, ktorá sa vzťahuje k jej 

predmetu - krajine. Ekológia zareagovala na potrebu rozpracovania ekologickej dimenzie 

modifikovaným nazeraním na ekosystémy. Eliáš (1998) ho charakterizuje ako posun zo 

zamerania na ekosystémy ako zdroje, k ekosystémom, ako „život podporujúcim systémom“ 

ochranou ich ekologickej integrity a ekologickou koncepciou ich manažmentu (pozri tiež 

Vološčuk, 2000). Cieľom je:  

 

1.  Udržať životaschopné populácie všetkých prírodných druhov in situ (t. j. na mieste svojho 

výskytu).  

2.  Zabezpečiť ochranu všetkých prírodných systémov v chránených územiach podľa ich 

premenlivosti v prírode.  

3.  Udržať ekologické a evolučné procesy, t. j. hydrologické procesy, cykly živín a pod.  

4.  Obhospodarovať ekosystémy po dostatočne dlhú dobu tak, aby sa udržal evolučný 

potenciál druhov a ekosystémov.  

5.  Usporiadať využívanie a obsadenie ekosystémov človekom v rámci vyššie uvedených 

obmedzení.  

 

Na ochranu biologickej diverzity sa kladie v programe trvalo udržateľného rozvoja 

mimoriadny dôraz. Diverzita druhov je nevyhnutná pre normálne fungovanie ekosystémov i 

biosféry ako celku. Genetický materiál (genofond) divoko rastúcich druhov prispieva 

každoročne do svetovej ekonomiky vo forme zlepšenia kultúrnych druhov, nových liečiv a 

surovín pre priemysel. Okrem toho sú dôležité, vedecké, kultúrne, estetické a etické dôvody 

ochrany. Pod ochranou biologickej diverzity sa chápe spôsob takého využívania biosféry, aby 

trvalo poskytovala čo najvyšší úžitok súčasnej generácii a aby sa jej potenciál udržal pre 

budúce generácie. Ochrana biodiverzity je efektívna len v prípade, keď zahrňuje vlastnú 

ochranu, starostlivosť, trvalo udržateľné využívanie, obnovu a zlepšovanie prírodného 

prostredia.  

K základným kritériám ekologickej dimenzie trvalo udržateľného rozvoja podľa 

Izakovičovej (1997) patrí:  

 

1.  Zachovanie celkovej ekologickej stability krajiny ako najvšeobecnejšej komplexnej 

podmienky zachovania genofondu, biologickej rôznorodosti, stálosti, rovnováhy, pružnosti 

a tým aj podmienok prirodzenej produkčnej schopnosti krajiny.  

2.  Ochrana a racionálne využívanie prírodných zložiek (prírodných zdrojov), najmä vzduchu, 

vody, pôdy, biotických a nerastných zdrojov.  

3.  Ochrana bezprostredného životného prostredia človeka - udržanie kvality vzduchu, pitnej 

vody, potravinového reťazca, oslabenie nepriaznivých vplyvov, ako sú hluk, žiarenie, 

vibrácie, odpady, vylepšenie estetiky prostredia a pod.  


