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7  ENVIRONMENTÁLNA ETIKA  

 

7.1 Environmentálna etika ako súčasť etiky  

 

V súvislosti s celosvetovým prehĺbením ekologickej krízy sa začala pociťovať všeobecná 

potreba štúdia príčin tohto stavu životného prostredia. V tomto zmysle sa objavili na poli 

vedy rôzne disciplíny zaoberajúce sa problematikou životného prostredia z rozličných strán. 

Jednou z nich je aj environmentálna etika.  

Environmentálna etika vychádza z predpokladu, že príroda má vlastnú hodnotu a ako taká 

má byť chránená. Preto je  environmentálna etika rozvíjaná ako teória pokúšajúca sa stanoviť 

(v podobe mravných noriem) určité hranice správania sa ľudí k ich vlastnému životnému 

prostrediu a teda k prírode a biosfére ako k celku. Konkrétne vedecko-technické, ekonomické 

a politické riešenia životného prostredia potrebujú pre svoju úplnú funkčnosť hodnotové 

ukotvenie a tiež etické zdôvodnenie. Potrebujú ekologickú morálku ako spoločensky prijatú 

normu správania a tiež i ekologickú etiku ako jej výkladový a teoretický rámec. Preto sa 

začalo hovoriť o environmentálnej etike. Je to pomerne mladá disciplína, a jej obsahom je 

skúmanie morálnych a mravných obsahov ľudského vzťahu ku svetu prírody (Gluchman 

a Dokulil, 1998).  

Environmentálna etika je skôr rozšírením všeobecnej etiky než iba aplikáciou princípov 

všeobecnej etiky na vzťahy človeka k prírode, ktoré boli tradičnou etikou zabudnuté. Jej 

primárnym objektom je príroda i keď, je zameraná na človeka, t.j. usiluje sa regulovať jeho 

postoje a konanie.  Vychádza z analýzy vzťahu človeka k prírode a zahŕňa inú teoretickú bázu 

(Ondok, 1998).  

Etický princíp vo vzťahu k prírode nie je v Európskej zmluve spomenutý explicitne, ale je 

tam uvedený celý rad environmentálnych ustanovení. Ako príklad môže poslúžiť Smernica 

o ochrane voľne žijúceho vtáctva, ktorá je založená na etickej zásade, že jednotlivé tvory 

majú právo na život a že všetky druhy majú právo na prežitie. Jedným z princípov 

environmentálnej etiky je princíp všeobecného dobra. Je založený na vzťahu medzi 

degradáciou životného prostredia a ľudského zdravia. Napríklad škodlivá, prípadne znečistená 

voda môže spôsobiť šírenie chorôb, zlá kvalita ovzdušia môže prispievať k respiračným 

chorobám a hluk môže spôsobovať stres. Ochrana ľudského zdravia preto súvisí 

s environmentálnou etikou (Dlouhý, 2000).   

 

Podľa Ondoka (1988) je úlohou environmentálnej etiky: 

1) objasniť príslušné etické normy vzťahujúce sa na aktivity človeka týkajúce sa 

prírodných objektov mimo človeka, 

2) vysvetliť, prečo sú ľudia týmito etickými normami viazaní, 

3) ukázať ako sú tieto normy a z nich pre človeka vyplývajúca etická povinnosť 

a záväznosť odvodené a zdôvodnené. 

Environmentálnu etiku však musíme vnímať aj v rámci kresťanských požiadaviek, ktoré 

sú ako prirodzený zákon vpísané do svedomia každého človeka. 

 

7.1.1 Environmentálna etika v zmysle kresťanských požiadaviek 

  

Etika je všeobecne považovaná za „teóriu morálneho (mravného) konania, konceptov 

a súdov, ktoré také konanie reflektujú“, kým morálka sa definuje ako „spoločensky 

vynucovaný súbor zásad, vymedzujúcich náležitosť alebo nenáležitosť postojov a konania 

jednotlivcov do spoločenstva zahrnutých“ (Gluchman, Dokulil, 1998).  

Takto chápaná definícia nie je jasná a preto nemôže byť akceptovaná. Čo by sme mali 

rozumieť pod „spoločensky vynucovaným súborom zásad, vymedzujúcim náležitosť alebo 
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nenáležitosť postojov a konania jednotlivcov do spoločenstva zahrnutých“? Ktorá autorita má 

neomylné právo rozhodnúť, ktoré „zásady budú spoločensky vynucované“? Ak by sme tvrdili, 

že nevieme s istotou povedať, či je taká autorita, ktorá má neomylné právo, potom čo by nás 

malo zaväzovať, aby sme „spoločensky vynucovaný súbor zásad“ mali dodržiavať? Veď 

v tom prípade nemáme istotu, že tieto zásady sú neomylné.  

A predsa, ak človek má akceptovať nejaký „súbor zásad“, môže ho k tomu zaväzovať iba 

sila autority, ktorá ponúka isté – neomylné zásady. Preto je nutné správne rozlišovať medzi 

morálkou a etikou, ktoré tvoria východisko aj pri riešení otázok environmentálnej etiky. 

V tradičnej terminológii sa rozlišuje medzi: 

- etikou ako filozofickou disciplínou, 

- a morálkou, ktorá je časťou teológie. 

Toto rozlíšenie sa často nedodržuje. Hovorí sa o kresťanskej etike – ako o teológii, ďalej 

o biblickej etike, filozofickej etike. Cieľom filozofickej etiky je dosiahnutie prirodzeného 

cieľa, vychádzajúc pritom z princípov poznaných rozumom.  

Teologická etika (kresťanská) predpokladá princípy filozofickej etiky, zahrňuje a 

prevyšuje ich. Smerovanie prirodzenej etiky usmerňuje k nadprirodzenému cieľu a sama 

čerpá svoje špecifické poznatky zo Zjavenia.  

Morálna teológia (teologická etika, kresťanská etika) a etika (prirodzená mravoveda) 

majú spoločný materiálny predmet, no líšia sa:  

- cieľom (v etike prirodzený, v MT nadprirodzený), 

- formálnym predmetom (v etike prirodzený rozum, v MT rozum osvietený vierou), 

- istotou poznania (rozum je omylný, Zjavenie neomylné), 

- prostriedkami a motívmi (v etike sú prirodzené pohnútky a prostriedky, v morálke 

nadprirodzené: milosť, sviatosti). 

Keď hovoríme o etike vo vzťahu k environmentálnej etike, máme na mysli filozofickú 

etiku. Ide tu o normatívnu vedu, ktorá, opierajúc sa o údaje zo skúsenosti a o racionálne 

princípy, vedie k formulovaniu hodnotenia mravných noriem. Táto normatívna etika chce 

definovať, čo je morálne dobré, dovolené alebo prikázané a čo je naopak zlé, opovrhnutia 

hodné, a  preto zakázané. Pri plnení tejto úlohy používa rozum a skúsenosť.  

Vo filozofickej etike, aj keď ju praktizuje kresťan sa neuplatňujú zdroje, ktoré sú pre 

kresťana prvoradé: 

- Zjavenie, obsiahnuté vo Svätom písme a Tradícii, 

- Učiteľský úrad cirkvi.  

Aj napriek tomu, že etika neuplatňuje teologické zdroje poznania, neznamená to, že ich 

podceňuje. Nestačí teda tvrdiť, že environmentálna etika je v našom chápaní filozofická etika. 

Vieme, že normatívna etika ako celá filozofia vôbec, je veda výrazne pluralistická. Podstata 

hlásanej normatívnej doktríny závisí od toho, na základe akého filozofického systému bola 

táto doktrína vypracovaná (pozn. Vedeckí odborníci nie sú iba kompetentní predstavitelia vo 

svojom odbore, ale zároveň tiež ľudia, ktorí zastávajú rôzne svetonázorové stanoviská, či už 

filozofické alebo náboženské. Preto sa stretávame s tendenciou rozširovať autoritu, ktorú má 

určitý odborník vo svojom odbore, aj na oblasť svetonázorových otázok , ktoré ako také už 

nepatria do jeho odboru). Toto nás núti oficiálne sa hlásiť k príslušnému svetonázoru. Pre náš 

teoretický základ riešenia environmentálnych problémov budú tvoriť postuláty kresťanskej 

etiky, metodologicky spätej s kresťanskou filozofiou. 

Po objasnení si daných termínov, môžeme prejsť k definovaniu, čo zahŕňa 

environmentálna etika podľa kresťanských požiadaviek. Východisko etického diskurzu 

o otázkach vzťahu človeka a prírody môžeme oprávnene hľadať v judaisticko-kresťanskej  

tradícii, ktorá má jasne hierarchické a teocentrické smerovanie (Gluchman a Dokulil, 1998).  

V tomto pohľade je Boh – človek – príroda (stvorenstvo) v trojuholníkovom vzťahu, 

v ktorom najvýznamnejšie postavenie má Boh ako stvoriteľ všetkého, druhé miesto má človek 
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ako ten, pre ktorého to všetko Boh stvoril a na treťom mieste je príroda ako výraz oslavy 

Boha a dôkaz jeho moci, múdrosti, existencie a slávy. Všetky tieto tri prvky sú samostatné 

entity, ale navzájom tvoria integrálne spoločenstvo (Ružička, 2007). 

Podľa Ślipka je základom kresťanskej etiky životného prostredia myšlienka vyvýšenia 

človeka nad prírodou. Tento predpoklad preberá z kresťanskej antropológie. Keďže najhlbší 

zmysel človečenstva je definovaný jednotou duchovnej (nemateriálnej) zložky so zložkou 

telesnou (materiálnou), môžeme z toho vyvodiť, že pre práve pre túto duchovnú zložku, ktorú 

vlastní, prevyšuje prírodu, ktorá túto zložku nemá. A keďže človek je osobou, na základe jeho 

duchovného rozmeru prirodzenosti sa formuje aj jeho základný mravný rozmer, teda 

začleňuje sa do určitého morálneho systému. V rámci tohto morálneho systému je korigovaný 

vzťah medzi človekom a prírodou, ktorý sa utvára dvojakým spôsobom: začleňovaním 

človeka do skutočnosti prírody a využívaním prírody človekom podľa svojich potrieb 

a plánov. Medzi človekom a prírodou teda vzniká morálna spätosť, ktorej normatívnym 

výrazom je zásada podriadenosti prírody človekovi do tej miery, v akej je schopná pomáhať 

a uskutočňovať morálne ciele človeka (Ślipko, 1998).  

Inak povedané človek je neoddeliteľnou súčasťou spoločenstva prírody, ale nie je 

s prírodou identický. Je nad ňou vyvýšený práve tým, že ju ako kultúrne bytie zveľaďuje, 

zodpovedá za stvorenie a má ho chrániť (Terek, 2002).  

V oblasti morálky má teda človek morálne právo prírodu využívať na svoje ciele, avšak aj 

morálnu povinnosť zaobchádzať s ňou šetrne a udržiavať ju v stave nevyhnutnom na udržanie 

primeraných životných podmienok. Z toho vyplýva, že životné prostredie vstupuje do 

štruktúry morálnych práv a povinností človeka ako osoby a v tomto význame je 

environmentálna etika podľa kresťanských požiadaviek personalistická. Ale keďže jednotlivé 

osoby nevystupujú len ako samostatné persony, ale aj ako spoločenské bytosti zapájajúce sa 

do života najrozličnejších sociálnych skupín, preto aj životné prostredie nadobúda znaky 

medziľudskej hodnoty a stáva sa súčasťou spoločného dobra spoločnosti. Kresťanskú etiku 

životného prostredia, alebo environmentálnu etiku podľa kresťanských požiadaviek, môžeme 

členiť na makroetiku životného prostredia a mikroetiku životného prostredia, a to podľa 

oblasti ktorú zasahuje. Makroetika životného prostredia sa zaoberá príslušnými normami 

správania človeka v širokom, celospoločenskom kontexte. Na druhej strane, obsahom 

mikroetiky životného prostredia sú špecifické normy správania sa človeka k životnému 

prostrediu v konkrétnych podmienkach (Ślipko, 1998). 

 

7.2 Základ environmentálnej etiky 

 

Základ environmentálnej etiky tvoria kresťanské hodnoty láska, úcta, ohľaduplnosť 

a sebakontrola. Podľa Peschkeho (2004) sú to základné  smernice pre etickú výchovu 

v oblasti životného prostredia.  

 

1. Láska k prírode – už skôr bolo známe, že teologálna čnosť lásky sa musí vzťahovať na 

všetko, čo Boh chce a miluje. Láska k prírode je zdôvodnená Božou dobrotou, múdrosťou a 

láskavosťou, čo sa odráža v každom tvorovi, pretože príroda je Božím dielom, a preto je 

potrebné ju milovať. Táto láska sa prejavuje úctou k dobrote a kráse prírody a rešpektom 

k poslaniu, ktoré jej Boh stanovil. 

 

2. Úcta k prírode – iným základným postojom k prírode je naliehavý rešpekt. Nielen 

ľudský, ale tiež zvierací a rastlinný život i neživá príroda si zaslúžia úctu, vážnosť a ochranu. 

Príroda vo svojej integrite nie je len zásobárňou surovín, ale je jej daná hodnota. Dôvodom 

úcty k prírode je aj fakt, že je stvorená Bohom a preto je odrazom jeho dobroty, krásy, 

múdrosti a svätosti. Hodnota prírody a následne vyplývajúca úcta k nej nespočíva len vo 
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vonkajšom, teda v jej užitočnosti pre človeka, ale aj vo svojej vnútornej podstate má hodnotu 

sama v sebe. Práve úcta k prírode bola narušená najmä vplyvom mechanistického 

a materialistického obrazu sveta v období osvietenstva, kedy bola príroda považovaná iba za 

objekt, ktorý treba ovládnuť a využiť. Na základe postoja človeka k prírode, či ju má v úcte a 

chráni alebo ohrozuje, definovala filozofia dva postoje ako dva modely filozoficko – etickej 

orientácie človeka (Terek, 2002): 

 

Model partnerstva človeka s prírodou: 

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

života. Tento postoj sa snaží o navrátenie sa k harmonickému vzťahu človeka a prírody. 

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

Schweizer a iní.  

Partnerstvo človeka s prírodou sa prejavuje, keď človek prejavuje úctu k životu, 

oddanosť, spoločné utrpenie a spoločnú radosť. Vzťahuje sa na všetkých ľudí bez ohľadu na 

ich rasový, národnostný a náboženský pôvod. Základnými črtami ekologickej etiky sú 

ekologické čnosti: spravodlivosť, múdrosť, skromnosť, sila. 

 

Model dominancie človeka nad prírodou:  

Z náboženských prameňov vznikla myšlienka odovzdania moci človeku „Podmaňte si 

zem“ (porov. Gn 1, 28). Človek ako „neobmedzený“ vládca sveta si mení prírodu podľa 

svojich predstáv. Vládne jej s hriešnou prirodzenosťou bez neobmedzenia a bez harmónie 

s plánom Stvoriteľa, čo má na ňu v konečnom dôsledku ničivý dopad. V súčasnosti časť 

kritikov obviňuje kresťanstvo na základe tohto tvrdenia z ekologickej krízy. Že v podstate 

Boh vyzýva človeka, aby prírodu vykoristil. Avšak neuvedomujú si, že biblický kontext 

Knihy Múdrosti poukazuje na slová „Podmaňte si zem“ s vysvetlením, aby zem spravoval 

ako Boží poverenec, zodpovedajúci sa Bohu: „...človeka si stvoril svojou múdrosťou, aby 

vládol nad stvorenstvom, ktoré si ty povolal k jednote, aby spravoval svet v svätosti 

a spravodlivosti, aby vládol v úprimnosti srdca...“ (Múdr 9, 2-3).  Teda človek nedostal od 

Boha príraz podmaniť si zem s tým, aby ju ničil, ale aby nad ňou v súlade s jeho plánom 

v prvotnej svätosti a neporušenosti vládol. Nepochopenie kritikov tkvie v tom, že Biblia bola 

nesprávne interpretovaná a text bol vytrhnutý z kontextu.  

 

3. Ohľaduplnosť a sebakontrola – pochádza zo zistenia, že príroda má svoju vlastnú 

vnútornú hodnotu a ľudia sú voči nej viazaní povinnosťou zodpovednosti, ohľaduplnosti, 

sebaobmedzenia a sebakontroly. Človek si nemôže vymáhať nárok na  bezhraničnú slobodu 

vedeckého bádania a experimentovania. Moderná veda umožňuje stále hlbšie zasahovať do 

prírody, ale je očividné, že tým spôsobuje ďalekosiahlejšie a nepredvídateľnejšie následky. 

Ak keď má príroda určitú vlastnú hodnotu a práva, nemôžeme ju považovať za partnera 

človeka. Príroda nie je schopná rešpektovať akékoľvek práva druhých, hlavne človeka. 

Napriek tomu je človek povinný rešpektovať a chrániť ju. Príroda jej výtvorom Boha a len on 

je jej vlastníkom. Človek je iba správcom stvoreného sveta a preto zodpovedá za 

zaobchádzanie s prírodou Bohu. 

 

7.3 Úlohy (otázky) environmentálnej etiky  
 

Americký štátnik Patrick Henry pred dvesto rokmi vyhlásil: „Nepoznám nijaký iný 

spôsob posudzovania budúcnosti, než podľa minulosti.“ V minulosti sa človek správal 

k životnému prostredie bezohľadne. Začne sa v budúcnosti správať lepšie? Doterajšie signály 

nie sú však povzbudzujúce. Útok na životné prostredie nemožno účinne regulovať, musí sa 
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mu predchádzať. Je zrejmé, že predchádzať znečisťovaniu je oveľa lepšie ako naprávať jeho 

škodlivé účinky.  

Žiaľ človeka už od nepamäti prenasleduje pokušenie zneužiť svoju moc a použiť ju ako 

kontrolu a nadvládu nad ostatnými ľuďmi, zvieratami i rastlinami pre svoj vlastný prospech 

nehľadiac pritom na ich legitímne záujmy. Nanajvýš dôležité je zodpovedne nakladať 

s prírodnými zdrojmi a tiež podriadiť techniku blahu stvorenia. 

Prírodné zdroje nie sú nekonečné. Niektoré po ich vyčerpaní nie je možné opäť obnoviť, 

ako v prípade ropy a zemného plynu, či niektorých druhov kovu, napr. ortuť, cín, zinok, 

olovo, meď, hliník a železo. Pri spotrebe týchto často nenahraditeľných zdrojov nesmieme 

zabúdať na budúce generácie, ktorým možno nebude možné zachovať zásoby prírodných 

zdrojov. Z toho plynie, že obnoviteľné zdroje nesmú byť spotrebované rýchlejšie, než je 

možné ich nahradiť. Tieto zdroje sa stávajú rovnakým problémom ako neobnoviteľné zdroje 

v tom prípade, že sú spotrebované vo väčšom množstve, než je možné nahradiť. Človek sa má 

riadiť jednoduchým, no v praxi dosť zložitým pravidlom: „Používaj a užívaj, čo potrebuješ.“ 

To znamená, že svoje potreby musíme bezpodmienečne držať v rozumnom obsahu, resp. 

vyhýbať sa akémukoľvek plytvaniu a životné prostredie uchovať v dobrom stave. O túto 

požiadavku sa máme snažiť zo všetkých našich síl (Peschke, 2004). 

V posledných rokoch v priemyslových zemiach sa stále viac šíri nespokojnosť s užívaním 

techniky. Nepriateľstvo voči nie je životaschopnou alternatívou, vzhľadom na skutočnosť, že 

technika je ľudský výdobytok a nie jej zlyhanie. Technike vďačíme za veľa, napr. za humánne 

pracovné podmienky, za vysoké životné očakávania, väčšie pohodlie, za viac voľného času či 

finančné zaistenie sociálnymi inštitúciami. Na druhej strane technika stráca všetky pozitíva 

v momente, keď prestane plniť svoju funkciu nástroja v službe človeku i celému stvoreniu 

a stáva sa samoúčelom kvôli zisku, moci či prestíži. Súčasný prístup k technike spôsobiť 

vážne environmentálne problémy. Prvým takýmto problémom je znečistenie ovzdušia 

ohrozujúce ľudské zdravie i prežitie rastlín a zvierat. Ďalšou hrozbou je presýtenie životného 

prostredia chemikáliami. Tretím problémom je znečistenie a vyčerpanie zásob vody. 

A napokon štvrtým problémom je znečistenie a znetvorenie prírody ako takej (Peschke, 

2004).  

Hlavnou príčinou nemožnosti riešiť tieto environmentálne problémy je nutné hľadať 

v súčasne prevládajúcej mentalite ľudí. Je typická svojimi špecifickými vlastnosťami, ako sú 

kult prírodných vied a techniky, z neho utvorený kult pokroku a stáleho rozvoja, 

maximalizácia výroby a materiálnej expanzie uvoľňujúca úsilie o nepretržitý rast spotreby 

a zvyšovanie životnej úrovne. Najväčší význam tak nadobúdajú materiálne dobrá. Človek 

vystupuje ako technokrat, t.j. miesto osoby sa zaoberá človekom, ktorý má svoju kultúru, 

svoje názory, svoj spôsob života a chápe sa ako zakalkulovaný do technického účtu. Jeho 

cieľom je zabezpečiť maximálnu efektívnosť sociotechnických procesov. Nad tým všetkým 

však vládne iný človek. Človek ako vládca strojov, pomocou stroja vládca prírody 

a prostredníctvom prírody vládca spoločnosti, resp. človek – technokrat (Ślipko, 1998). 

 
Čiastková sumarizácia: 

Človek na rozdiel od ostatných živočíchov sa chová inak  ako iné živočíšne druhy a loví 

hlavne dospelé jedince, ktoré nemajú možnosť sa reprodukovať a ich počty klesajú. Naše 

správanie je zodpovedné za vymieranie druhov a znižovanie ich počtu a  vedie k narúšaniu 

potravinového reťazca. Človek, lovec, ktorý má takého možnosti ich vyhubí o tom svedčia aj 

dôkazy, mamut v severnej Amerike bol pravdepodobne človekom vyhubený. Navyše 

technológie lovu sa od tej doby  zvýšili. Najvýraznejšie sa to prejavuje pri love rýb. Človek 

ako super svojimi efektívnymi nástrojmi na zabíjanie, ako super predátor je schopný  urobiť 

globálne zmeny pri správe prírodných zdrojov na úkor krátkodobým benefitom. Bolo zistené, 

že väčšina prirodzených dravcov rýb neulovila každoročne viac ako 5% dospelých rýb. 
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U človeka to boli desiatky percent, v prípade lososov aj vyše 50%. V priemere lovíme morské 

ryby a 14 krát viac ako iné dravce. Dravé ryby , vtáky v prevažnej miere sa kŕmili mláďatami 

zatiaľ čo človek sa zameriava na lov jedincov, ktoré sú schopné reprodukovať sa. Nejedná sa 

iba o ryby ale aj mäsožravce (medvede, levy, vlky) a sú lovené viac ako v prirodzených 

podmienkach. Lovíme ich nie pre potravu ale pre trofeje alebo z iných dôvodov. Tieto 

predátori sú na vrchole potravinového reťazca, nemajú prirodzených konkurentov, ktoré by 

vážne ohrozovali prirodzený reťazec. Evolučne nie sú pripravené na moderného super 

predátora, človeka a nedokážu sa dostatočne rýchlo kompenzovať straty spôsobené lovom. Tu 

je tiež možnosť eticky pôsobiť a prehodnotiť naše konanie v duchu kresťanskej etiky (Terek, 

nepublikované).  

 

7.3.1 Svet zvierat a rastlín vo svetle environmentálnej etiky 

 

Biodiverzita je ekosystémová, druhová a genetická rozmanitosť živých organizmov 

(živočíchov, rastlín, húb atd.). Rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi 

poklesla za posledných 35 rokov o jednu tretinu (podľa Svetového fondu na ochranu prírody, 

2008) a znižuje sa predovšetkým z dôvodu negatívnych dopadov ľudskej činnosti. Dnes sa 

hovorí o postupujúcej gen-erózii – vymieraní rastlinných druhov, ktoré môže mať negatívne 

dôsledky pre výživu ľudstva. V budúcich 25 rokoch sa očakáva vymretie 1,5 mil. druhov.  

Hlavnou hrozbou pre biodiverzitu je človek a jeho neuvážené či skôr sebecké konanie. Aj 

sama príroda vie tiež veľakrát ohroziť žijúce organizmy javmi ako napr. povodne, požiare, 

záplavy, či lavíny. Tieto javy sa však nevyskytujú tak často a neohrozujú biodiverzitu tak 

vážne, aby sa nestihla zreprodukovať. Človek však svojím vytrvalým pôsobením zväčša na 

jednom mieste prírodu tak zdevastuje, že už samotná nie je schopná uviesť veci do pôvodného 

stavu. Príkladmi takéhoto počínania je vyrubovanie lesov, spásanie pastvín hospodárskym 

dobytkom, výsadba monokultúr, ťažba surovín, či nadmerný lov. 

 

Príčiny hrozby pre biodiverzitu sú:  

1. meliorácie a rekultivácie pozemkov – v dôsledku tejto činnosti zanikli mnohé unikátne 

spoločenstvá rastlín a živočíchov, najmä močiare, vlhké lúky, mŕtve ramená riek a pod.;  

2.  nadmerná pastva;  

3. introdukcia živočíchov – napríklad devastácia austrálskych trávnatých ekosystémov 

králikmi, alebo takmer úplné vyhubenie fauny niektorých ostrovov dovezenými mačkami, 

psami a inými zvieratami, pretože pôvodné živočíchy tu nemali prirodzených nepriateľov a 

nedokázali sa ubrániť introdukovaným druhom; 

4. znečisťovanie vodných tokov – spôsobuje čiastočné, alebo úplné vymieranie 

organizmov vo vodných tokoch;  

5. znečisťovanie morí a oceánov – je nebezpečné predovšetkým z dlhodobého hľadiska, 

patrí tu najmä zhromažďovanie odpadových vôd, havárie ropných tankerov, a v poslednom 

čase sa začína rádioaktívne znečistenie morí; 

6. používanie insekticídov –spôsobuje okrem zničenia populácií škodcov aj úhyn veľkého 

počtu iných druhov hmyzu; 

7. emisie – spôsobujú kyslé dažde, ktoré sú príčinou odumierania lesov, hlavne 

ihličnatých, a zániku mnohých druhov živočíchov (hlavne hmyzu), troficky viazaných na 

príslušné dreviny, ich parazitov a predátorov; 

8. nadmerné hospodárske využitie – napríklad rybolov a lov veľrýb, ktorý môže byť 

príčinou kritického poklesu početnosti lovených druhov, prípadne spôsobiť ich úplné 

vyhubenie. 
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Veľké organizácie zaoberajúce sa problémami životného prostredia venujú tejto otázke 

veľkú pozornosť, preto napríklad rok 2010 bol OSN vyhlásený za Medzinárodný rok 

biodiverzity. 

Vôkol nás žijú nielen ľudia, ale aj zvieratá, ktoré sú pre nás najvernejšími priateľmi, 

zatiaľ, čo my ľudia sme pre ne mnohokrát najväčšími nepriateľmi. Dennodenne sa stávajú 

obeťami týrania, pričom sa nemôžu sami brániť. Podľa toho, ako sa ľudia správajú 

k ostatných živým tvorom, možno hodnotiť aj ich postoj k celej prírode. Svet je stvorený pre 

všetkých a preto záleží na každej živej bytosti. Aj zvierací život má svoju hodnotu a má nárok 

na ohľaduplné zaobchádzanie. 

Svet zvieracej ríše patrí k integrálnej súčasti životného prostredia. Z tohto dôvodu sú vo 

všeobecných princípoch etiky životného prostredia zakotvené i predpoklady na určovanie 

etických hľadísk živočíšneho sveta. Diskusia o etike sveta zvierat naberá na svojich obrátkach 

(Ślipko, 1998).  

Zvieratá sú druh, ktorý je schopný cítiť bolesť. Existuje mnoho ohrozených druhov na 

ktoré sa kladie dôraz. Veľkú plochu zohrávajú aj Spolky ochrancov zvierat. Problémom je 

masový hospodársky chov zvierat na malom mieste alebo pokusy na zvieratách v medicíne. 

Až v 20. storočí boli vyčlenené práva zvierat. Často krát iba pre limitované prípady, kde a ako 

a na ktorých zvieratách môžeme realizovať napr. testy liekov alebo ako zaobchádzať 

s dobytkom pri prevoze. Týmto sa zvyšuje úroveň morálnej zodpovednosti ľudí za ich život. 

Vnímanie života ako hodnoty prestalo byť obmedzované výlučne na človeka. Keďže zvieratá 

nemajú potrebné kritéria, nemôžu sa stať morálnymi subjektmi. Toto privilégium plne patrí 

len človeku, pretože má vedomie morálneho dobra a zla tak na úrovni všeobecných princípov 

a morálnych noriem, ako aj v skutkoch svojho svedomia; uvedomuje si práva, ktoré má a 

povinnosti, ktoré na neho doliehajú a pociťuje zodpovednosť za svoje konanie (Ślipko, 1998). 

Jednotlivé problémy:  

- zapríčiňovanie utrpenia zvierat – oblasť činností, ktoré zapríčiňujú utrpenie zvierat sa 

má riadiť princípom humanizmu. Každé či už ľudské, alebo živočíšne utrpenie patrí 

do kategória fyzického zla zároveň však patrí tiež do kategória tých javov, ktoré sú 

morálne indiferentné, neurčité. To znamená, pokusy so zvieratami, ktoré im spôsobujú 

bolesti sa môžu uznať za mravne odôvodnené iba v skutočne nevyhnutných situáciách, 

t.j. pri uskutočňovaní celkom racionálnych výskumných cieľov potrebných v záujme 

pokroku vedy. Takéto tvrdenie platí aj v prípade vivisekcie – pokusy so živými 

zvieratami na lekárske účely (Ślipko, 1998). 

- mravné hľadiská niektorých metód chovu zvierat – problémom sú tie metódy, ktorých 

cieľom je dosiahnuť maximálne ekonomické zisky z tejto činnosti. Existujú rôzne 

kruté praktiky, napr. lov veľrýb výbušninami, ktoré explodujú v ich tele; umiestnenie 

zvierat na nepohodlných mrežiach, čo uľahčuje udržiavať hygienu v maštaliach, kde 

sa tieto zvieratá chovajú; zabíjanie dospelých zvierat s cieľom uloviť ich mladé zaživa 

a pod. Morálne hodnotenie je ťažké sústrediť do jednoznačne definovateľného modelu 

vzhľadom na danú rozmanitosť situácií. Avšak hodnotenie závisí od viacerých 

faktorov, inakšie je to, ak sa jedná o uspokojovanie luxusných potrieb, alebo o výrobu 

kozmetických prípravkov s cieľom dosiahnutia maximálneho zisku a inakšie pri chove 

zvierat v podmienkach, ktoré im zapríčiňujú utrpenie s cieľom získať mäso na 

uspokojovanie základných potrieb v oblasti spotreby potravín. A ďalej, mravne sa 

hodnotí lov, krvavé verejné hry so zvieratami určené iba na športovo-rekreačné ciele 

ako porušovanie dôstojnosti človeka ako osoby a preto ich zaraďujeme do kategórie 

mravne zlých činností (Ślipko, 1998).   

- činnosť vedúca k vykynoženiu vzácnych druhov zvierat – ide o problém, ktorý má do 

istej miery spoločenský rozmer. Ako mravne zlé je potrebné hodnotiť činnosti 

motivované okamžitým ekonomických efektom, napr. pytliactvom, ďalej všetky 
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procesy vykynožovania rozličných druhov zvierat v rámci nezodpovedných operácií 

veľkých medzinárodných obchodných a priemyselných organizácií, ktoré 

v chudobných krajinách Južnej Ameriky i Afriky ničia celé ekosystémy v honbe za 

maximálnym ziskom (Ślipko, 1998). 

Živočíšne a rastlinné druhy sú existenčne ohrozené našou vlastnou ľudskou vinou, našou 

chamtivosťou, honbou za uspokojením, márnivosťou, ale aj súkromnými záujmami. Priamou 

príčinou tohto environmentálneho nebezpečia sú zberatelia, milovníci i samotní spotrebitelia. 

„Čím vzácnejšie je zviera alebo vymierajúca rastlina, tým viac túži ju usmrtiť, vytrhnúť, 

vlastniť – vypchané alebo zlisované, rezba zo slonoviny, kože, pestré vtáčie perie na klobúku – 

to všetko sú vytúžené dary, ktoré majú zvyšovať prestíž“ (Peschke, 2004). 

Nejestvuje žiadny život, ktorý by nebol hodný žitia ani vo vzťahu medzi človekom 

a stvorením a už vôbec nie vo vzťahu človeka k človeku. 

 

7.4 Východiská pre riešenie problémov environmentálnej etiky 

 

Veľmi potrebná je náprava zdevastovanej prírody, ktorá by bola možná oveľa väčším 

zaangažovaním duchovnej sféry človeka, to je aspoň: 

- V úprimnej snahe uznať a pochopiť rozsah a závažnosť problému. 

- Hľadaj spôsoby, ako  zaktivizovať etickú a morálnu sféru človeka. 

- Sformovať morálny kódex vzťahov človeka k prírode, zaangažovanie duševného 

potenciálu človek v zmysle Božích zákonov tak, aby sa samoregulačné zvyšovanie 

zisku dostalo do rovnováhy s jeho prvoradým poslaním takýto obmedzujúci prvok 

treba správne usmerniť a využiť. 

- Uplatňovať cielené prvky vo výchove a vzdelávaní pri kontrole činností človeka na 

báze Desatora svedomia (spytovanie svedomia z hľadiska ekologických prehreškov), 

t.j. uplatňovať princípy uvedomelej, dobrovoľnej a úmyselnej snahy konať v prospech 

životného prostredia (Poór a Letková, 2003). 

 

Východiská pre riešenie problémov environmentálnej etiky ponímame v nasledovných 

štyroch oblastiach:  

 

1. Svedomie človeka  

Spoločnosť a človek sa postupne čoraz viac dostávajú do krízového stavu, ktorý je 

typický jeho neekologickým správaním. Človek nevníma alebo nechce vnímať narastajúce 

signály o nebezpečenstvách pre životné prostredie. Stráca sa primárny cieľ Božieho poslania 

človeka. Pýcha ho dohnala k pocitu nadradenosti. Človek je takto zaslepený a snaží sa 

ovládnuť prírodu len a len vo svoj prospech. Ekologický problém nadobúda nové rozmery. 

Stáva sa problémom sociálnym, ekonomickým a v poslednom čase aj politickým. Práve 

v politickej oblasti vstupujú do života rozhodujúce momenty ako etika a morálka.  

Do popredia vystupujú otázky vo vlastnom svedomí v zmysle: 

- Robím niečo zlé? 

- Chcem niečo napraviť pre seba, spoločnosť? 

- Sú moje skutky zladené s Božím zákonom?  

 

Východiskovým momentom v procese nápravy musí byť jasnosť, priehľadnosť a čistota 

svedomia. Existujú hriechy nielen proti Bohu, hriechy proti blížnym, ale aj proti Božiemu 

stvorenstvu. Dôležitá je  pevná a aktívna náprava.  

Ekologické spytovanie svedomia napr.:  

- Nie som skutočným ničiteľom tejto zeme? 

- Neznečisťujem odpadkami ulice, bydliská, vozidlá? 
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- Neničím rastlinstvo lámaním a vytrhávaním? 

- Neznečisťujem rieky, rybníky, jazerá? 

- Nefajčím na miestach pre nefajčiarov? 

- Neruším ticho a pokoj na pracovisku? 

 

Morálna ekológia stavia na vzťahu: Boh – človek – príroda. Musí prebúdzať lásku ku 

všetkému stvoreniu. Človek oslovený blahozvesťou Ježiša Krista získava iný pohľad, jeho 

hodnotový systém, zdôrazňuje lásku k  Bohu a k jeho stvoreniu.  

Ježiš Kristus pomáha, aby ľudia „boli dokonalí, ako je dokonalý ich nebeský Otec“ 

(porov. Mt 5, 48), to znamená, tak ako sa to myslelo pôvodne, aby mohli realizovať svoju 

zodpovednosť. Až vtedy bude stvorenie opäť jednotné. O ľuďoch, ktorí žijú bez Boha v Liste 

Rimanom 1, 20 vyhlasuje, že niet pre nich ospravedlnenia. Jednotlivec je zodpovedný za svoj 

podiel na tom, čo sa deje a nemôže tento podiel ospravedlňovať pochybeniami iných.  

Človek sa charakterizuje schopnosťou slobodne sa rozhodovať, rozmýšľať o sebe, tvoriť 

abstraktné pojmy, vyvodzovať logické závery. Má tiež skúsenosť vlastnej hodnoty, ktorú mu 

sprostredkováva jeho svedomie. Túto skúsenosť však človek nedostáva priamo, ale odkazom 

na ostatných ľudí. Človek je schopný prežívania. Prežívanie označuje bezprostrednú 

subjektívnu skúsenosť ako sú zmyslové a telesné pocity, city, nálady, želania, potreby. Podľa 

sv. Augustína, naše ľudské „ja“ má viacero rovín. Zahŕňa práve rozmer somatický, 

psychický, aj duchovný. Práve nesmrteľná duša najhlbšie v nás odráža božské „ja“.  

Čím vyniká človek nad ostatné živé bytosti je jeho sloboda, a slobodnou bytosťou môže 

byť len rozumná bytosť. Človek potrebuje k svojmu životu vzduch, vodu, slnko. Človek sa 

realizuje v skutkoch a cez skutky. Pod skutkami chápeme všetky formy toho, čo nazývame 

práca. Svojou prácou sa človek realizuje svojím rozumom a svojou slobodou, aby uspokojil 

potreby.  

Ľudstvo v doterajšom priebehu dejín prekonalo cestu, ktorou musí prejsť každý človek 

počas svojho života: 

- cesta sebauvedomenia, 

- cesta poľudštenia, 

- cesta zosobnenia.  

Pokiaľ človek chápe Stvoriteľa, stvorenie a jeho cieľ trojične, potom prebýva Stvoriteľ 

skrze svojho Ducha vo svojom stvorení ako celku, v každom jednotlivom tvorcovi a udržiava 

ho mocou svojho Ducha. Ekologická náuka o stvorení interpretuje nový spôsob myslenia o 

Bohu. Boh, Stvoriteľ neba i zeme je prítomný v každom zo svojich tvorov skrze svojho 

Ducha.   

 

2. Ekológia srdca  

„Ak ohlasujete pokoj slovami, o to väčší pokoj musíte mať vo svojich srdciach.” Sv. 

František z Assisi a tí, čo sa  ním zaoberali bližšie, objavujú, že tajomstvom čara jeho 

osobnosti, silou, ktorá hýbe stáročiami a oslovuje tisíce nasledovníkov, je vrúcnosť a oheň 

jeho lásky k Bohu i k všetkému, čo Boh stvoril, počnúc človekom až po posledného mravca. 

Podnecoval rytierov na šľachetnosť, šľachticov na štedrosť a na sponzorstvo. Napodiv sa 

v ňom vidia ako vo svojom patrónovi aj súčasní ekológovia, lebo zložitosť i protirečivosť 

otázok týkajúcich sa rovnováhy v prírode stavia sv. František do správnej, pôvodnej miery. 

Do hry v jednom zo základných problémov našej doby totiž nevstupuje len človek a ľudstvo 

so svojimi čoraz väčšími nárokmi a príroda so svojimi úžasnými možnosťami, ale aj limitmi.  

Do trojčlenky vzťahov vstupujú Boh, človek, príroda. Stačí, že sa naruší jeden zo 

vzájomných vzťahov, a už sú rozbité aj zostávajúce dva. Patrón ekológov pripomína, že kľúč 

k riešeniu zložitej ekologickej krízy spočíva v tom, že sa do rozporuplných vzťahov medzi 

prírodou a človekom opäť vráti Boh. Inak sa nutne buď zbožšťuje človek a prírodu zneužíva 
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ako slúžku, alebo sa zbožšťuje príroda a ničí sa človek. Ani nadnárodné konferencie, ani 

nadšenci najrozličnejších odtieňov zelených sa bez Boha nevyhnú jednému z týchto 

extrémov. „Pokoj s Bohom, Stvoriteľom, pokoj so všetkým stvorením”, nazval pápež sv. Ján 

Pavol II. jedno zo svojich posolstiev k Svetovému dňu životného prostredia. Veď pravý pokoj 

je výsledok rovnováhy (porov. Mt 15, 18-19). 

Ide teda najmä o ekológiu srdca, nielen o vonkajšie legislatívne úpravy. Veď znútra, 

z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, chamtivosť, závisť, pýcha, hlúposť. Ekológia vo 

svetovom meradle i v tom osobnom v najbližšom prostredí, v ktorom trávime väčšinu času, sa 

teda začína i končí ekológiou srdca. Ak v ňom dostáva miesto Boh, rodí sa v ňom aj správny 

postoj k všetkému, čo Boh z lásky k človeku stvoril. 

Problémy ekológie, ekológov a ekologizmu strašia stále ako jedna z osudových tém našej 

civilizácie. Ako veriaci by sme nemali podceňovať, že práve my nemáme v rukách od nich 

kľúč. Neschovajme svetlo pod mericu, používajme ho, aby sme sami vošli a pomohli vojsť aj 

blúdiacim a hľadajúcim do Božieho kráľovstva. 

 

3. Výchova k úcte prírody 

Z veriaceho pohľadu na svet a na život vyplýva totiž hlboká posvätná úcta všetkému, čo 

vzišlo z Božích rúk. Všetko bolo a je určené pre človeka. Ak je vecou svedomia nedoráňať 

človeka, tak do istej miery je vecou svedomia nedoráňať ani Božiu prírodu, ktorá je tu pre 

nás. Tu je na mieste otázka výchovy. Treba vychovávať už malé deti, treba vychovávať 

všetkých. Naša predošlá ľahostajnosť nás priviedla na hranicu Desatora, alebo na hranicu úcty 

voči všetkému, čo je stvorené. Základným kritériom zostane: „Konaj tak, aby následky svojho 

konania nezničili možnosti budúceho života.“ To znamená myslieť v širšej súvislosti, 

globálne. Nezabúdajme, že svojimi rozhodnutiami nesieme zodpovednosť za celok – rodina, 

národ, vlasť. 

 

4. Rodina – výchova k rešpektovaniu životného prostredia  

Na rozvoj osobnosti dieťaťa vplýva predovšetkým rodina: rodičia, starí rodičia a 

súrodenci. Hlavnú úlohu má v nej otec a matka. Ich vplyvom podliehame a tým aj získavame 

isté tradície a hodnoty. Dieťa denne prežíva radosti a všetky činnosti jednotlivcov v rodine. 

Rodina vplýva na dieťa priamo, tým že ho učí alebo nepriamo cez kolektív a prostredie, 

v ktorom vyrastá. Starostlivosť, prejav lásky, odovzdávanie hodnôt a morálna výchova, to 

všetko je podmienkou pre kvalitný vývoj dieťaťa. 

 

7.5 Epilóg 

 

Nejestvuje nič, čo by nemalo vďačiť za svoju existenciu Bohu Stvoriteľovi. Svet začal 

vtedy, keď ho Božie slovo vytvorilo z ničoho. Všetky bytosti, ba celá príroda i celé ľudské 

dejiny majú korene v tejto prvotnej udalosti – v genéze vzniku sveta a začiatku času (KKC 

338). 

Svet je prítomnosť dobroty a hodnôt, pretože bol stvorený Božou múdrosťou, ktorá 

prebýva vo všetkom, čo Boh urobil. Pre človeka nemôže jestvovať pravý pokoj a pravý 

blahobyt, pokiaľ si nectí prírodu ako tú, čím ona skutočne je: dielom Božej múdrosti 

a prítomnosťou Božej dobroty. Ekologická kríza človeka ho učí správne umiestniť ľudské 

súradnice. Stredom vesmíru nie je človek, ale Boh, jeho kráľovstvo a jeho sláva. Kto pracuje 

pre toto kráľovstvo, má lásku k Bohu, k blížnemu i k stvorenstvu (Peschke, 2004).  

No žiaľ, negatívne vplyvy životného prostredia sa postupne stali globálnym problémom. 

Zmeny v prostredí pôsobia na ľudský organizmus, na celkový spôsob života stávajú sa 

rozhodujúcim činiteľom pre budúci vývoj ľudskej spoločnosti. Je preto najvyšší čas, aby si 
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ľudia uvedomili svoju podstatu, svoje skutočné ľudské potreby a možnosti a využívali vlastný 

rozum pre svoj prospech a prospech prírody.  

Úlohou cirkvi v tejto situácii ekologickej krízy je „biť na poplach“ a robiť osvetu na 

záchranu životného prostredia, ale nielen to. Cirkev sa musí vrátiť ku svojej  pôvodnej úlohe, 

na ktorú má plné povolanie, a to k evanjelizácii. Morálna ekológia je riešením a východiskom 

z krízy životného prostredia. Zahŕňa nové vnímanie hodnoty, ktoré tkvie nie v peniazoch 

a mamone, ale je založené na vzťahoch, podpore a porozumení. Je potrebné dosiahnuť, aby sa 

človek dokázal odvrátiť od propagovaného úspechu a konzumizmu a povzniesol sa 

k duchovným vyšším hodnotám. Neriadil sa len svojimi egoistickými potrebami, ale 

dôsledkami, ktoré vyvolá jeho konanie, rešpektovaním nielen ostatných ľudí, ale aj celého 

stvorenstva. Človek musí prekonať svoju pýchu a stať sa morálne zodpovedným voči celému 

svetu a pestovať lásku ku všetkému stvoreniu. 

Náprava nie je možná prostredníctvom ľudských síl. Človek, jeho vnútro a morálne 

hodnoty, je tak sám zničený, že potrebuje pomoc, a to prostredníctvom prijatia evanjelia 

Ježiša Krista. Skrze prijatie vykúpenia a nového života v Ježišovi Kristovi, získa iný pohľad 

na svoje potreby na svet okolo neho, i nový hodnotový systém, na vrchu ktorého je láska, 

solidarita a zodpovednosť za okolitý svet. Prostredníctvom života vo Svätom Duchu môže 

konať nápravu aj využívať všetky technické vymoženosti, lebo vtedy už budú prostriedkom, 

nie cieľom jeho konania. Obrovská úloha patrí Cirkvi, ktorá jediná má kľúč k premene, a tá 

tkvie v slovách: «A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému 

stvoreniu“» (Mk 16, 15). Hlásanie evanjelia všetkému stvoreniu je to, čo potrebujeme. 

Človek potrebuje sakrálny pohľad na svet, vidieť prítomnosť Boha a jeho lásky vo svete, 

potrebuje objaviť zmysel svojho života a byť naplnený Svätým Duchom, aby sa nemusel plniť 

niečím iným a tak vykorisťovať svet naokolo. Záchrana nášho sveta a životného prostredia 

nespočíva ani tak v realizácii veľkolepých plánov, ale v jednoduchom ohlásení Krista. Ak 

opäť príjmu ľudia Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa, vtedy sa bude môcť uskutočňovať Boží 

plán s celým svetom aj so stvorenstvom, ktoré nás obklopuje. 

Pred pätnástimi rokmi sa skončilo druhé tisícročie kresťanstva. Tretie tisícročie by malo 

byť podľa priania a vízie sv. pápeža Jána Pavla II. „tisícročím civilizácie lásky“. Nech nás 

svätý František z Assisi, ktorý je patrón ekológie, naučí pozerať sa na svet ako na múdru 

skladbu, ktorej hlavnou myšlienkou je harmonické spolužitie všetkých so všetkými. V to 

dúfame. A snažme sa, aby sme v tomto duchu zveľaďovali i svoje vlastné okolie, v ktorom 

žijeme.  

Konečné riešenie dnešných environmentálnych problémov nemožno nájsť iba 

v technických, politických a ekologických opatreniach. Tieto opatrenia môžu byť efektívne 

iba pri zmene postoja a správania sa k životnému prostrediu.  

 

„Koho neosvetľuje žiara stvorených vecí, je slepý. 

Koho nebudí hlasité volanie prírody, je hluchý. 

Kto vidí divy prírody a nechváli Boha, je nemý. 

Komu tieto znamenia sveta neukazujú k jeho pôvodcovi, je hlúpy. 

Otvor teda oči, obrať k týmto veciam svoje uši,  

uvoľni svoj jazyk a otvor svoje srdce,  

aby si vo všetkých tvoroch objavoval, počúval, chválil miloval Boha, 

... aby sa celý kruh zemský nestal obžalobou proti Tebe.“  

                                                                                  (sv. Bonaventura) 

 

 


