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Abstract 

In order to ensure sustainable life on Earth, there is a necessity to 

increase environmental education and take a holistic approach in 

education. In this context, there is a need to reform current education 

and pay more attention to different forms and types of pro-natural 

education. The paper outlines the forms of education that focus on the 

promotion of sustainability in our education system, arguing in 

particular that, in order to ensure sustainable economic and social 

development, it is necessary to include pro-natural education in the 

education of future professionals for the economy. Special attention is 

paid to pro-natural education focused on ecological literacy or eco-

literacy. At the same time, it is outlined that other educational 

institutions should also focus not only on raising environmental 

awareness among pupils and students, but also on preparing eco-literate 

professionals for various fields of practice. 
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Úvod 

V súčasnosti zaznamenávame rozmanité dôvody a snahy o prestavbu 

vzdelávania, a to aj v záujme posilňovania vzdelávania pre udržateľný rozvoj. 

Udržateľnosť sa stáva heslom súčasnosti a subjekty vo všetkých oblastiach 

života nabáda k tomu, aby prijímali zodpovedné rozhodnutia vzhľadom 

k prírode, životnému prostrediu, zlepšovali stav ekosystému a celkovo – 

zabezpečovali udržateľný život na Zemi. Toto reflektujú aj odborníci v oblasti 

školstva, experti z oblasti pedagogiky, didaktiky a pod. Postupne si mnohí 

uvedomujú potrebu realizovať na školách udržateľné a proprírodné vzdelávanie, 
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ktoré je, okrem iného, dôležitým predpokladom rozvoja udržateľnej ekonomiky 

a spoločnosti.  

V príspevku venujeme pozornosť najprv dôvodom pre podporovanie 

takých vzdelávacích aktivít na slovenských školách, ktoré sa zameriavajú na 

podporu udržateľného rozvoja a ktorých spoločnými menovateľmi sú 

„proprírodnosť“ a „udržateľnosť“. Následne stručne oboznamujeme s cieľmi 

a úlohami vzdelávania k udržateľnému rozvoju, ale i rozvojového vzdelávania, 

ktoré sa okrem iného sústreďuje na podporovanie udržateľného rozvoja. 

Vzhľadom na to, že na zvyšovanie environmentálnej vzdelanosti sa na 

slovenských školách doposiaľ zameriava predovšetkým environmentálne 

vzdelávanie a environmentálna výchova, ktoré sú implementované do 

edukačného procesu najmä na základných a stredných školách, poukazujeme 

na potrebu venovať v edukácii pozornosť aj ďalším formám či typom 

vzdelávania, respektíve ďalším vzdelávacím aktivitám, ktoré sa zameriavajú 

na proprírodné vzdelávanie a udržateľnosť, vrátane vzdelávania zameraného 

na ekogramotnosť.   

Za osobitne dôležitú pokladáme realizáciu proprírodného vzdelávania 

na ekonomických fakultách a univerzitách, ktoré pripravujú absolventov na 

prax v oblasti ekonomiky. Vychádzame z predpokladu, že aj vďaka nemu 

budú schopní plniť náročné úlohy v ekonomike, zasadzovať sa o jej rozvoj, 

a zároveň budú schopní zosúlaďovať ekonomický rozvoj s ochranou prírody 

a so zachovaním životného prostredia na Zemi, ktorý je jedným z cieľov 

udržateľnosti.   

Potreba proprírodne orientovaného vzdelávania zameraného 

na udržateľnosť 

V súčasnosti sa nepochybne stretávame s názormi, ktoré vyzývajú 

k reformovaniu tradičného vzdelávania, a to z viacerých dôvodov. Napríklad 

J. Šmajs zdôrazňuje potrebu reformovať tradičné vzdelávanie, pretože toto 

vzdelávanie podľa neho iba súčasnú krízu prehlbuje. Novou vedúcou ideou sa 

má stať „šetrný nájomný vzťah kultúry k Zemi“ a v súlade s touto ideou je 

potrebné mladej generácii ponúknuť také vzdelanie, ktoré „prebudí nový 

geocentrizmus a uzná Zem ako prirodzený domov všetkých živých systémov, 

vrátane človeka“ (Šmajs, 2008, s. 61). Ako napríklad poznamenal J. Lysý: 

„Ak si neporadíme so svojou kultúrou, so samými sebou, prestaneme byť 

ľuďmi“ (Lysý, 2015). 

On, ale napríklad aj profesor Šmajs i niektorí ďalší zastávajú názor, že 

predátorský duchovný základ kultúry je nutné nahradiť biofilným základom. 

Ak chceme prežiť, je dôležité ontické zmierenie kultúry s prírodou. Súčasná 

kultúra v snahe uspokojovať rôznorodé potreby súčasného človeka a zvyšovať 

jeho blahobyt podporuje bezúčelný konzum, postupne ničí svoju základňu. 

Umožňuje rozvoj protiprírodnej technosféry v snahe zvyšovať blahobyt 
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súčasného človeka, pričom spôsobuje nevhodnú sociokultúrnu záťaž, a tak 

ohrozuje udržateľný rozvoj. Súčasná kultúra je neudržateľná z toho dôvodu, 

že sa rozvíja na úkor prírody, ktorá sa pokladá za univerzálnu základňu života. 

To najpodstatnejšie sa ale podľa Lysého týka politiky. Potrebujeme novú 

biofilnú politiku, ktorá ak má byť demokratická, musí sa súčasne formovať 

zhora i zdola (bližšie pozri Tamtiež). Prikláňame sa k tomuto názoru, no 

súčasne dopĺňame, že tak v biofilnej politike, ako aj v ekonomike a v ostatných 

oblastiach spoločenského života, by mali pôsobiť subjekty, ktoré dokážu 

porozumieť vzťahom spoločnosti a prírody, zachovávať rešpekt a úctu 

k prírode, čo im bude umožňovať zodpovedne a udržateľne využívať prírodné 

zdroje, uvedomovať si ekonomické, ekologické a sociálne dôsledky svojich 

aktivít a následne konať zodpovednejšie než konajú v súčasnosti. Na to by ich 

mal pripravovať vzdelávací systém. 

Šmajs je presvedčený, že k tomu, aby človek naďalej existenčne 

neohrozoval vlastnú biologickú budúcnosť, je nutná biofilná prestavba 

vzdelávania. „Potrebujeme vzdelanie, ktoré prebudí nový patriotizmus a lásku 

k Zemi ako jedinému možnému domovu všetkých živých systémov vrátane 

ľudskej kultúry“ (Šmajs, Binka, Rolný, 2012, s. 80). Takýmto vzdelaním je 

proprírodné vzdelávanie, ktoré reaguje na protiprírodnosť kultúry, ohrozuje 

prírodu, a tak aj človeka a jeho kultúru (bližšie pozri: Šmajs, 2006)1. Ako 

uvádza Šmajs: „Silno integrovaná svetová kultúra je dnes existenčne 

ohrozená, pretože likviduje prírodu – vysoko komplexný materský systém, od 

ktorého závisí a ktorý už nikdy nebude schopná obnoviť“ (Šmajs, 2006, 

s. 69). Autori J. Šmajs, B. Binka a I. Rolný (2012) upozorňujú na potrebu 

obsahovej zmeny štruktúry a zamerania ekonomického vzdelávania, pričom 

konštatujú, že súčasná matematizácia tohto vzdelávania zakrýva negatívne 

účinky ekonomických procesov na prírodu. Nemožno preto vzdelávať 

študentov iba úzko racionálne a antropocentricky a následne očakávať, že sa 

ich život bude formovať evolučne a biofilne. Prikláňame sa k tejto ich 

námietke a nazdávame sa, že do prípravy odborníkov pre oblasť ekonomiky je 

implementácia proprírodného vzdelávania nanajvýš potrebná.     

Jeho úlohou je poukázať najprv na to, že ľudia sú tvorcami kultúry, 

ktorá má protiľudský charakter, ale v dôsledkoch sa správajú seba-

deštruktívne. Následne by sa proprírodné vzdelávanie malo zameriavať na to, 

aby žiaci a študenti získavali ekologické znalosti, znalosti z oblasti životného 

prostredia, ale i kognitívne schopnosti, pričom by ich malo nabádať k ekologicky 

šetrnému konaniu v prírodnom a kultúrnom svete, ktorý neobsahuje iba 

                                                 
1 Vzhľadom na rastúce sociokultúrne zaťaženie prírody, ktoré súvisí najmä s rozvojom spotrebnej 

ekonomiky a vážne ohrozuje životy ďalších generácií, je možné pokladať súčasnú kultúru aj za 

protiľudskú. Ako I. Dubnička skonštatoval: „Kultúra nemá protiprírodný charakter, ale paradoxne, 

protiľudský charakter, minimálne v jej súčasnom stave“ (Dubnička, 2007, s. 41).  
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človeka, ale usiluje sa o redefinovanie vyváženejších vzťahov medzi 

človekom (kultúrou) a prírodným svetom (bližšie pozri napr. Vladyková, 2015).  

Udržateľné a proprírodné vzdelávanie pokladáme za predpoklad 

zušľachťovania a kultivovania prírodnej základne, s ktorou by mala kultúra 

vytvárať vyvážený celok. A rovnako, za predpoklad udržateľného ekonomického 

a spoločenského rozvoja. Jeho implementácia do škôl, ktoré pripravujú 

odborníkov pre pôsobenie v rôznych ekonomických organizáciách a inštitúciách 

ako i sebazamestnávateľov, resp. živnostníkov, pre samostatnú realizáciu 

ekonomických činnosti, umožní rozvíjať udržateľnú ekonomiku2 a napomôže 

budovať udržateľnú spoločnosť. 

Udržateľné a proprírodné vzdelávanie v našom vzdelávacom systéme 

V našich podmienkach sa stretávame s označením vzdelávacích 

aktivít, ktoré sa zameriavajú na podporu trvalo udržateľného rozvoja (TUR), 

resp. udržateľného rozvoja či udržateľnosti3, s termínmi – vzdelávanie 

k udržateľnému rozvoju (Education for sustainable development, ESD), 

udržateľné vzdelávanie (Sustainability education, SE). Ide o typy, resp. formy 

proprírodného vzdelávania, ktoré sa niekedy kladú do protikladu s tradičným 

vzdelaním, antropocentrickým vzdelaním, kde je v centre človek so svojimi 

potrebami, záujmami.  

Nepochybne, humanizácia školstva sa pokladá za dôležitý sociálno- 

-pedagogický princíp, ktorý odráža moderné spoločenské trendy v budovaní 

vzdelávacieho systému, ale súčasne nemožno zabúdať na potrebu pochopenia 

dôležitosti prírodnej rovnováhy pre existenciu živých sústav, vrátane človeka. 

A rovnako upozorňovať na základné princípy ochrany krajiny a životného 

prostredia, ako i na základné princípy zdravého životného štýlu a pod. 

(MŠVaŠ SR, 2015). Vyžaduje sa holistický prístup k vzdelávaniu, kde sa 

zdôrazňuje komplexný rozvoj osobnosti, na základe ktorého si jedinci majú 

uvedomovať, že sú súčasťou ľudstva, životného prostredia i prírody a usilujú 

o ich rozvoj. 

Reflektovať témy udržateľného rozvoja vo vzdelávaní má vzdelávanie 

k udržateľnému rozvoju (ESD), ktorého úlohou je ľuďom napomáhať nachádzať 

vhodné spôsoby pre smerovanie k udržateľnej budúcnosti. Nabáda ich 

                                                 
2 Udržateľná ekonomika doposiaľ nemá presné vymedzenie. Väčšinou sa vymedzuje vzhľadom 

na zdroje, ktoré táto ekonomika využíva na uspokojovanie potrieb a blahobytu s čo najmenším 

využitím zdrojov a s minimálnymi škodlivými vplyvmi na životné prostredie (pozri napr. Huba, 

2004; Priatelia Zeme CEPA, 2020).   
3 Udržateľný rozvoj sa spája s potrebou v rámci životného štýlu zosúladiť tri rovnocenné 

a dopĺňajúce sa dimenzie rozvoja spoločnosti – ekonomickú, sociálnu a ekologickú – tak, aby 

sme planétu zachovali v stave, ktorý umožní aj našim potomkom žiť kvalitný život. 
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uvedomovať si, že to, čo robia dnes, má vplyv na život ľudí a planéty 

v budúcnosti a vzhľadom na to konať zodpovedne.  

Záujem o vzdelávanie k udržateľnému rozvoju má aj UNESCO, ktoré 

všetky krajiny sveta vyzvalo, aby do roku 2025 zaradili toto vzdelávanie do 

učebných osnov. Pod túto výzvu sa podpísalo aj OSN a OECD, ako aj 

množstvo vlád a mimovládnych organizácií (bližšie pozri: UNESCO, 2021). 

V súlade s výzvami 21. storočia má školstvo podporovať tie správne typy hodnôt 

a zručností, ktoré povedú k udržateľnému inkluzívnemu rastu a mierovému 

spolunažívaniu. Konkrétnejšie, školstvo má podporovať budovanie kapacít 

pre vzdelávanie k udržateľnému rozvoju, vytvárať a rozširovať akcie zamerané 

na riešenie kľúčových otázok – na zmenu klímy, znižovanie rizika katastrof, 

rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti, vytváranie trvalo udržateľnej urbanizácie, 

trvalo udržateľného životného štýlu a podobne.  

Na podporu udržateľného rozvoja sa taktiež zameriava udržateľné 

vzdelávanie (Sustainability education). Už od svojho založenia mu venuje 

pozornosť Centrum pre ekogramotnosť. Ako uvádzajú jeho poprední členovia 

(F. Capra a M. K. Stone), oslavujeme trvalú udržateľnosť, čo je oveľa bohatší 

koncept ako jednoduché uspokojovanie materiálnych potrieb, pretrvávanie 

alebo snaha udržať podmienky na stále zhoršujúcej sa planéte (Capra, Stone, 

2010). Ako sa vyjadrili, v udržateľnom spoločenstve nie je udržateľný 

hospodársky rast alebo konkurenčná výhoda, ale celá sieť života, prírodná 

a sociálna, na ktorej závisí naše dlhodobé prežitie. Udržateľné vzdelávanie sa 

vymedzuje aj ako zmena kultúry vzdelávania, ktorá rozvíja a kriticky 

uvedomelo stelesňuje teóriu a prax udržateľnosti. Pedagógovia ponímajú 

termín „udržateľný rozvoj“ ako proces smerujúci ku koncovému bodu 

udržateľnosti, vzhľadom na to udržateľné vzdelávanie pokladajú za proces 

opierajúci sa o víziu udržateľnosti (Wade, 2008). Majú pritom na zreteli 

transformačnú paradigmu, ktorá hodnotí, udržuje a realizuje ľudský potenciál 

vo vzťahu k potrebe dosiahnuť a udržiavať sociálny, ekonomický a ekologický 

blahobyt (Sterling, 2008, s. 22).  

Pomocou udržateľného vzdelávania majú absolventi vzdelávacích 

zariadení získať ekologickú gramotnosť, od ktorej v nasledujúcich desaťročiach 

závisí prežitie ľudstva. Konkrétnejšie ide o schopnosť porozumieť základným 

princípom ekológie, hodnotám, schopnostiam a získať mravnú silu. Má 

umožňovať budovať skutočne udržateľnú komunitu, ktorá je živá – fungujúca, 

vitálna, vyvíjajúca sa, rôznorodá či dynamická. Ekologická gramotnosť 

podporuje zdravie a kvalitu života súčasných a budúcich generácií v rámci 

sociálnych a prírodných systémov. Uznáva potrebu spravodlivosti, ako aj 

fyzickej, emocionálnej, intelektuálnej, kultúrnej a duchovnej výživy (Tamtiež). 

Na vzdelávanie k udržateľnosti sa zameriava aj globálne vzdelávanie, 

rozvojové vzdelávanie či globálne rozvojové vzdelávanie (bližšie pozri napr. 

dokument: Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 

2012 – 2016 (Globálne vzdelávanie, 2012)). Otázka, ako je možné zabezpečiť 

TUR v rámci svetovej populácie, je jednou z hlavných tém globálneho 
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vzdelávania (bližšie pozri napr. Suchožová, 2013), ktoré má zvyšovať 

povedomie o globálnych problémoch, ktoré sa týkajú každého človeka. Aj 

rozvojové vzdelávanie si kladie za cieľ rozvíjať globálne uvedomenie, nazerať 

na súčasnosť z globálneho hľadiska, uvedomovať si globálne súvislosti 

a zaujímať zodpovedné postoje voči dôsledkom globálnych problémov či 

preberať zodpovednosti za globálny rozvoj ľudstva atď. (Mistrík, 2014).  

Možno súhlasiť, že v slovenských podmienkach sú tak udržateľné 

vzdelávanie, ako aj vzdelávanie pre udržateľný rozvoj (ESD) zatiaľ okrajovou 

témou, reflektujú sa málo a dialógy sú vedené sporadicky. Ako sa napríklad 

uvádza: „Napriek pomerne dlhej tradícii environmentálne orientovaných 

odborov v krajinách strednej a východnej Európy sa ukazuje, že koncept 

„Education for Sustainable development“ sa v slovenskom kontexte skôr 

neujal“ (Klimková, 2017, s. 119). Rovnako je okrajovou záležitosťou aj 

globálne vzdelávanie. Na slovenských školách sa proprírodné vzdelávanie či 

vzdelávanie k udržateľnosti realizuje najmä prostredníctvom environmentálneho 

vzdelávania a environmentálnej výchovy.4 Najmä na základných a stredných 

školách sú dôležitými nástrojmi vzdelávania k udržateľnému rozvoju.   

Proprírodné vzdelávanie zamerané na udržateľnosť – environmentálne 

vzdelávanie a environmentálna výchova  

Základným prvkom uceleného školského a mimoškolského systému 

environmentálnej výchovy a vzdelávania sa stala koncepcia environmentálnej 

výchovy a vzdelávania, ktorá bola schválená uznesením vlády Slovenskej 

republiky č. 846 z 25. novembra 1997 a smerovala k lepšiemu chápaniu 

potreby ekológie a životného prostredia všetkých vrstiev spoločnosti. 

Environmentálne vzdelávanie5 a podobne aj environmentálna výchova, 

sa vymedzujú ako procesy celoživotného vzdelávania, na základe ktorých 

dochádza k osvojovaniu environmentálnych princípov vzhľadom na zvyšujúcu 

sa potrebu budovať environmentálne povedomie a celkovo – zvyšovať 

environmentálnu vzdelanosť. Pre environmentálnu výchovu sa za dôležitý 

východiskový dokument pokladá Rezortná koncepcia environmentálnej 

výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 (RK EVVO). Jej hlavným cieľom 

je vytvoriť ucelený systém environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 

v rezorte životného prostredia (bližšie pozri: MŽP SR, 2015).  

 

                                                 
4 Bližšie pozri: Environmentálne vzdelávanie a environmentálna výchova, n.d.  
5 Environmentálne vzdelávanie vychádza z Tbiliskej deklarácie, z ktorej pre toto vzdelávanie 

vyplýva úloha – napomáhať ľuďom chápať prírodný svet, stať sa kritickými mysliteľmi 

i aktívnymi účastníkmi, ktorí si dostatočne uvedomujú, ako ekonomické a sociálne potreby 

ovplyvňujú ekologické vzťahy v ich vlastných komunitách (UNESCO, 1977).   
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Environmentálne vzdelávanie a výchova majú rôzne formy a pri ich 

realizácii sa stretávajú mnohé subjekty: školy, ministerstvá, akademická sféra, 

rezortné organizácie, ale aj samosprávy, mimovládne organizácie, múzeá, 

zoologické a botanické záhrady a i.  

Environmentálne vzdelávanie má viesť žiakov a študentov k tomu, 

aby si dokázali vytvárať environmentálne uvedomelé postoje a chápali vzájomné 

vzťahy medzi organizmami a vzťahy človeka k životnému prostrediu (Inštitút 

environmentálnej politiky, 2021). Toto vzdelávanie sa zakladá na budovaní 

spolupatričnosti so životným prostredím, vyzýva k rozvoju vedomostí, zručností 

pri riešení problémov, k rozvíjaniu environmentálnej citlivosti. Okrem toho sa 

zameriava na to, aby študenti získali poznatky o environmentálnych problémoch, 

ktoré trápia iné regióny sveta, čo by malo podporovať empatiu, zodpovednosť 

a spoluprácu pri riešení ochrany a zlepšovania životného prostredia. Vychádza 

z predpokladu, že prírodné i ľudské prostredie, lokálne a globálne, sú vzájomne 

závislé a zahŕňajú interakcie medzi biologickými, hospodárskymi, sociálnymi 

a kultúrnymi silami.  

Environmentálna výchova je celoživotný proces, v ktorom snahe 

zabezpečiť udržateľný rozvoj dochádza k ovplyvňovaniu jednotlivca, jeho 

vedomostí, zručností, postojov a hodnôt. Cieľom environmentálnej výchovy 

(EVCH) vo všeobecnej rovine je: 

 zmeniť konzumnú hodnotovú kategorizáciu, 

 prezentovať nové cesty spôsobu života, 

 vysvetliť komplexnosť globálnych problémov, 

 zvýšiť pocit osobnej zodpovednosti, 

 oboznámiť s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, 

 zvýšiť záujem o veci verejné (Terek, n.d., s. 100). 

Konkrétnejšie to znamená rozvíjať u žiakov a študentov postoje 

a spôsobilosti, ktoré sú dôležité pre každodenné zodpovedné konanie človeka 

v rámci životného prostredia, ale aj rozvíjať spoluprácu pri jeho ochrane. 

Ďalej, naučiť chápať sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské 

hodnoty a správanie, ako i vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah 

človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu, naučiť hodnotiť objektívnosť 

a závažnosť informácií o stave životného prostredia, komunikovať o ňom, 

racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská a využívať 

informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní informácií 

o životnom prostredí (Inštitút environmentálnej politiky, 2021). 

Na základných a stredných školách sa environmentálna výchova 

a vzdelávanie pokladajú za organickú súčasť celého komplexu výchovy 

a vzdelávania. Ich cieľ sa zameriava na formovanie a rozvíjanie osobnostných 

kvalít žiakov a študentov, ktoré ich nabádajú chrániť a zlepšovať životné 

prostredie, pričom je ich úlohou rozvíjať vzťahy medzi človekom a životným 

prostredím s dôrazom na vyvážené pôsobenie spoločenských a prírodných 

faktorov (Kelcová, 2007). Environmentálna výchova a vzdelávanie majú žiakom 
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a študentom poskytovať príležitosti, aby získali vedomosti, zručnosti a postoje, 

ktoré ich budú viesť k ochrane životného prostredia, k riešeniu environmen-

tálnych problémov a napokon k zaraďovaniu životných hodnôt zlúčených 

s trvalo udržateľným rozvojom do hierarchie hodnôt. V tejto súvislosti sú 

vypracované nadpredmetové učebné osnovy environmentálne minimum6. 

Zahŕňajú súbor poznatkov, ale i didaktické metódy, ktoré sú rozpracované 

vzhľadom na vek žiakov a študentov. Napríklad na základných školách je 

vhodné používať najmä motivačné metódy, zážitkové metódy, problémové 

metódy, metódy samostatnej práce a niektoré ďalšie, ktoré sa zameriavajú 

hlavne na analytické poznávanie prírodnej a sociálnej skutočnosti, poznávanie 

vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému 

prostrediu. Toto vzdelávanie má súčasne nabádať žiakov a študentov k tomu, 

aby pochopili nevyhnutnosť prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti 

a v tejto súvislosti sledovali a uvedomovali si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy 

medzi človekom a prostredím a v nich vzájomnú prepojenosť ekologických, 

ekonomických a sociálnych aspektov.  

Na základe Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 sa 

požaduje skvalitňovanie environmentálnej výchovy vo formálnom vzdelávaní 

s cieľom každému občanovi zabezpečiť, aby získal vedomosti a zručnosti na 

presadzovanie princípov udržateľného rozvoja. Napriek tomu nachádzame 

medzi školami niektoré rozdiely. Závisia napríklad od toho, do akej miery 

školy spolupracujú s mimovládnym sektorom a zapájajú sa do projektov či 

dotačných výziev a pod. (bližšie pozri napr.: Inštitút environmentálnej politiky, 

2021). Aj tento fakt zrejme prispel k tomu, že Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR v roku 2022 oznámilo, že environmentálna výchova 

na školách bude povinná. Environmentálne cítenie a výchova sa má stať 

prirodzenou súčasťou každého človeka, pričom cieľom je dosiahnuť, aby 

mladí ľudia boli schopní aktívne participovať na zlepšovaní spoločnosti 

a kvality životného prostredia (bližšie pozri: MŠVaŠ SR, 2022).  

Napriek tomu sa stretávame s názorom, že environmentálna a ekologická 

výchova bez získania ekologickej gramotnosti7 zlyháva a nebude to inak ani 

v prípade výchovy k udržateľnému rozvoju. Ako zdôrazňuje Ľ. Vladyková: 

„Jednoducho environmentálne vzdelávanie a výchova musí byť založená na 

racionálnom základe – teda na ekologickej gramotnosti – ktorá pomáha 

utvárať pozitívny vzťah k prírode, k živým organizmom a ich zoskupeniam, 

                                                 
6 Ministerstvo školstva SR vzhľadom na zlepšenie stavu environmentálnej výchovy a vzdelávania 

v školskom systéme vypracovalo učebné osnovy „Environmentálna výchova na základných 

a stredných školách (Environmentálne minimum)", ktoré sú platné od 1. septembra 1996.  
7 Okrem ekologickej gramotnosti sa stretávame s konceptom environmentálnej gramotnosti. 

„Environmentálna gramotnosť predstavuje osvojenie si poznatkov a zručností v oblastiach 

získavania informácií, výskumu, kritického myslenia, riešenia problémov a rozhodovania. 

Gramotný občan je schopný použiť naučené k budúcemu štúdiu, práci, vo voľnom čase, 

každodennom živote a pri celoživotnom vzdelávaní“ (MŽP SR, 2015, s. 7). 
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určujúci udržateľné správanie každého obyvateľa obce, regiónu, krajiny alebo 

planéty“ (Vladyková, 2019, s. 8). Ako bolo vyššie uvedené, na ekologickú 

gramotnosť, od ktorej závisí osud ľudstva, sa síce zameriava aj udržateľné 

vzdelávanie, avšak na význam ekologickej gramotnosti, resp. ekogramotnosti 

sa Slovensku pomerne málo zdôrazňuje a rovnako sa neupriamuje dostatočná 

pozornosť na vzdelávanie zamerané na získanie tohto typu gramotnosti.8 

Proprírodné vzdelávanie zamerané na ekologickú gramotnosť, resp. 

ekogramotnosť – dôležitý predpoklad udržateľného ekonomického 

a spoločenského rozvoja  

Jedným z cieľov proprírodného vzdelávania na všetkých úrovniach 

škôl, bez rozdielu na oblasť, v ktorej budú absolventi pôsobiť, je zvyšovať ich 

ekogramotnosť. Vzdelávanie k ekogramotnosti a environmentálne vzdelávanie 

sú pokladané za nástroje vzdelávania pre udržateľný rozvoj (pozri bližšie: 

napr. Wold Comission on Environment and Development, 19879; Locke a kol., 

2013; Mravcová, 2019). 

Ekogramotnosť, resp. ekologickú gramotnosť si vynútila nová situácia 

vo svete, ktorá ohrozuje súčasný i budúci rozvoj jedinca, kultúry, civilizácie. 

Ide o koncept, ktorý navrhol Capra10, jeden z kritikov súčasnej ekonómie 

a teoretik novej paradigmy11, i keď už o niečo skôr sa myšlienkou 

ekogramotnosti zaoberal D. W. Orr, ktorý upozornil na potrebu vytvárania 

trvalo udržateľných ľudských spoločenstiev a v tejto súvislosti i na potrebu 

zásadne rekonštruovať vzdelávací systém (bližšie pozri Cutter-Mackenzie, 

Smith, 2003). 

Teoretický rámec pre ekogramotnosť vytvárajú ekologické faktory 

životného prostredia a sociálne faktory. Capra odmieta starú antropocentrickú 

paradigmu a hlási sa k hlbinnej ekológii (deep ecology), ktorá sa opiera 

o ekocentrické hodnoty a rovnako o názor, že všetky žijúce bytosti sú členmi 

ekologických spoločenstiev a vytvárajú sieť vzájomnej závislosti (bližšie 

                                                 
8 Gramotnosť je „bránou k vzdelávaniu, k získavaniu a spracovaniu informácií, a tým – 

sprostredkovane – k profesijnej úspešnosti, k prístupom k médiám, k pestovaniu kultúrnych 

i ďalších osobných zaľúb a k fungovaniu v celom rade životných situácií“ (Gavora, 2002, 

s. 171). 
9 Udržateľný rozvoj označilo Valné zhromaždenie OSN v roku 1987 ako cieľ environmentálneho 

vzdelávania a rovnako ekogramotnosti. Aj UNESCO dodnes propaguje vzdelávanie pre udržateľný 

rozvoj (ESD), ktoré sa má zameriavať na to, aby učiaci sa získali určité kompetencie pre 

dosiahnutie udržateľného rozvoja (bližšie pozri napr.: World Commission on Environment and 

Development, 1987 a i.). 
10 Capra odmietol starú antropocentrickú paradigmu, je zástancom hlbinnej ekológie (deep ecology) 

opierajúcej sa o ekocentrické hodnoty (bližšie pozri Capra, 1997a; 1997b). 
11 Capra vyzval k zmene paradigmálnych východísk ekonomickej teórie a k holistickej interpretácii 

súčasných ekonomických problémov.   
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pozri: Capra, 1997a; 1997b). Ekogramotnosť označil ako „novú víziu reality“, 

ktorá by mala tvoriť základ našich budúcich technológií, ekonomických 

systémov a sociálnych inštitúcií. Táto nová vízia reality má všetkým 

subjektom umožňovať, aby si zodpovedne plnili zverené úlohy tak, aby 

pritom neutrpeli ľudia žijúci na Zemi, a tiež aby neboli ohrozené budúce 

generácie.  

Za základ ekogramotnosti sa pokladá myšlienka využívania zdrojov 

takými spôsobmi, ktoré zabezpečujú ich dostupnosť aj pre budúce generácie 

(McBride a kol., 2013). O rovnakú myšlienku sa opiera koncepcia udržateľného 

rozvoja. Udržateľnosť je tak jadrom ekogramotnosti, resp. ekologickej 

gramotnosti a ako uviedol Capra, v udržateľnom spoločenstve je dôležitý 

hospodársky rast či rozvoj, podiel na trhu či konkurenčná výhoda, ale i celá 

pavučina života, od ktorej závisí dlhodobá existencia ľudskej spoločnosti.  

Ekogramotnosť je nielen nová vízia reality, ale aj kompetencia či 

vlastnosť, ale taktiež sa označuje ako jedna z výziev pre vzdelávanie 

v budúcom storočí.  

Ekogramotnosť je typom gramotnosti, na základe ktorej ľudia dokážu 

porozumieť organizácii prírodných systémov a procesom, ktoré udržujú 

zdravé fungovanie živých systémov a život na Zemi. Pomocou vzdelávania sa 

má, okrem iného, formovať táto vlastnosť u ľudí tak, aby v rôznych oblastiach 

života dokázali realizovať jednotlivé činnosti zodpovedne, s cieľom 

zabezpečovať dobré podmienky pre život ľudí bez toho, že budú zvyšovať dlh 

voči budúcim generáciám a voči planéte.  

Centrum pre ekologickú gramotnosť (The Center for Ecoliteracy) 

identifikovalo päť dôležitých praktík, ktoré integrujú emocionálnu, sociálnu 

a ekologickú gramotnosť. Ide o rozvíjanie empatie pre všetky formy života, 

prijatie udržateľnosti ako komunitnej praxe, zviditeľnenie neviditeľného, 

predvídanie neúmyselných následkov a pochopenie toho, ako príroda 

podporuje život (bližšie pozri: Sly, 2012). Tieto praktiky by sa mali rozvíjať 

vo vzdelávaní na školách, aby učitelia a študenti rozširovali svoju kolektívnu 

schopnosť pestovať zdravé vzťahy medzi sebou navzájom a zodpovedne 

vytvárať aj vzťahy so Zemou.  

F. Capru a M. K. Stone (2010) sa nazdávajú, že ekogramotnosť by 

mala byť jednou z podstatných vlastností politikov, vedúcich pracovníkov 

a odborníkov vo všetkých sférach. Z nášho pohľadu je táto kompetencia 

zvlášť dôležitá u subjektov, ktorí pôsobia v ekonomickej sfére, nakoľko 

zastávame názor, že práve od nich v značnej miere závisí rozvíjanie 

udržateľnej ekonomiky a spoločnosti. Ich úlohou je zosúlaďovať ekonomický 

rozvoj s ochranou prírody a so zachovaním životného prostredia na Zemi.  

Aj Capra sa napríklad nazdáva, že súčasných ekonómov ťažko možno 

pokladať za ekogramotných, lebo postrádajú ekologickú perspektívu a majú 

tendenciu vyseparovať ekonomiku „z ekologického tkaniva“, v ktorom je 

vrastená. Spolu s O. D. Jakobsenom odmieta uplatňovať moc nad prírodou. 

Obaja pokladajú za cieľ rozvíjať také vedomosti, vďaka ktorým sa bude 
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ekonomika prispôsobovať zásadám, o ktoré sa opiera príroda (bližšie pozri: 

Capra, Jakobsen, 2017). Týmto autori zároveň naznačili, že ekogramotnosť je 

kompetencia, ktorá ekonómom a napokon všetkým ľuďom, umožňuje chápať, 

že všetci sme súčasťou živého systému, i to, čo skutočne znamenajú také 

kľúčové princípy ako – vzájomná závislosť a vzájomná prepojenosť.  

Iní autori zasa ekogramotnosť pokladajú za kompetenciu, ktorá 

subjektom umožňuje pochopiť princípy organizácie ekosystémov a aplikovať 

ich na vytváranie udržateľných komunít a spoločenstiev (McBride, 2011; 

McBride a kol., 2013). Napríklad ekogramotní manažéri si dokážu uvedomovať, 

že výroba i spotreba sa rozvíja exponenciálnym tempom, ale i to, že prírodné 

zdroje, ktoré sa pritom využívajú na uspokojovanie rôznych potrieb 

obyvateľstva, pribúdajú len pozvoľna, ba dokonca klesajú, čo je v rozpore 

s požiadavkou udržateľného rozvoja. Následne, niektoré subjekty sú schopné 

takéto chápanie transformovať do akcií, ktoré demonštrujú vedomé úsilie 

negatívne vplyvy na systémy, ktoré udržujú život, minimalizovať. A rovnako, 

niektorí vďaka ekogramotnosti dokážu navrhovať a využívať environmentálne 

vhodné postupy a technológie pri výrobe produktov, dohliadať na efektívnosť 

využívania prírodných zdrojov a na ochranu obnoviteľnosti zdrojov. Od 

všetkých ekogramotných subjektov sa očakáva, že budú čo najzodpovednejšie 

hospodáriť s prírodnými a najmä s neobnoviteľnými zdrojmi pri čo najmenšom 

zaťažení životného prostredia, a to s cieľom zvyšovať či aspoň zachovávať 

kvalitu života bez toho, aby bolo ohrozované uspokojovanie potrieb ďalších 

generácií. Capra sa domnieva, že ekogramotnosť by mala tvoriť základ našich 

ekonomických systémov a sociálnych inštitúcií. Subjektom v ekonomike 

napomáha realizovať ciele pomocou zodpovedných prístupov k ľuďom, 

prírodným zdrojom, životnému prostrediu, pričom uznáva, že si to vyžaduje 

adekvátnu prípravu. 

Aj vďaka proprírodne orientovanému vzdelávaniu zameranému 

na  ekologickú gramotnosť, resp. ekogramotnosť, môžu budúci odborníci 

v oblasti ekonomiky prispievať nielen k rozvoju udržateľnej ekonomiky, ale 

celkovo – k udržateľnému ekonomickému a spoločenskému rozvoju. 

Podmienkou je vypracovať obsahovú náplň takéhoto vzdelávania, navrhnúť 

vhodné didaktické metódy, techniky a v neposlednom rade premyslieť spôsob 

zaradenia takéhoto vzdelávania do vzdelávacieho procesu na  školách. Je totiž 

potrebné zdôrazniť, že ekogramotnosť je dôležitá nielen pre odborníkov 

pôsobiacich v oblasti ekonomiky. Ekogramotných odborníkov potrebujeme vo 

všetkých oblastiach ľudskej praxe, a napokon – v záujme udržateľnosti by mal 

byť ekogramotný každý človek. Capra v tejto súvislosti doplnil, že ak to tak 

nebude, nebude ani žiadna budúcnosť ľudstva. Vo svojej prednáške označil 

ekogramotnosť ako „výzvu pre vzdelávanie v budúcom storočí“12, pričom 

zdôraznil, že vďaka intelektuálnemu zakotveniu v systémovom myslení 

                                                 
12 Keďže Capra napísal svoju prednášku v roku 1997, mal na mysli naše, 21. storočie.  
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ekogramotnosť ponúka „mocný rámec“ pre systémový prístup k reforme 

školstva“ (Capra, 1997a, s. 4). Podľa neho výrazne ovplyvní systém vzdelávania 

v 21. storočí. On i ďalší (napr. Mitchell, Mueller, 2011; Semetsky, 2010; 

Stanger, 2011) pokladajú ekogramotnosť za nový vzdelávací rámec založený 

na holistickom prístupe. 

Záver 

V súčasnej spoločnosti, ktorá je ohrozovaná problémami, rizikami 

a hrozbami globálneho charakteru, vrátane environmentálnych problémov, 

hrozieb a kríz, pokladáme udržateľné a proprírodné vzdelávanie za dôležitý 

predpoklad zachovania zdravého životného prostredia a udržateľného 

ekonomického a spoločenského rozvoja. Ako sme poukázali, zabezpečovanie 

udržateľného rozvoja sa stáva čoraz naliehavejšou aj náročnejšou úlohou. 

K jej napĺňaniu môže výraznou mierou prispieť aj proprírodné vzdelávanie, 

ktorého úlohou je rozvíjať vedomosti, zručnosti, hodnoty a formovať 

kompetencie potrebné pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. 

Prorírodné vzdelávanie zamerané na udržateľnosť predstavuje naliehavú 

výzvu pre celý náš vzdelávací systém s cieľom posilňovať „šetrný nájomný 

vzťah kultúry k Zemi“.  

Uskutočniť biofilnú prestavbu vzdelávania, ako to požadujú niektorí 

filozofi a bádatelia, nie je vôbec jednoduché. O typoch, formách a úlohách 

proprírodného vzdelávania zameraného na podporu udržateľného rozvoja, ale 

aj o jeho obsahovej náplni, metodickej podpore či didaktických metódach, je 

potrebné viesť mnohé odborné diskusie a rozpravy. Súčasne sa nazdávame, že 

spolu s pedagógmi a ďalšími odborníkmi z oblasti školstva a pedagogiky, by 

sa do nich mali zapájať aj niektoré ďalšie spoločenské subjekty.   

Poukázali sme, že k súčasným  typom, resp. formám proprírodného 

vzdelávania, ako sú environmentálna výchova a vzdelávanie, vzdelávanie 

k udržateľnému rozvoju a udržateľné vzdelávanie, je potrebné pričleniť aj 

proprírodné vzdelávanie zamerané na ekologickú gramotnosť, resp. 

ekogramotnosť, ktorú pokladáme za dôležitý predpoklad udržateľného 

ekonomického a spoločenského rozvoja. Súčasne sme zdôraznili, že 

ekogramotnosť je novou víziou reality, poníma sa ako vlastnosť či 

kompetencia a stáva sa výzvou pre vzdelávanie v budúcom storočí, čo sa týka 

aj vzdelávania budúcich ekonómov a ďalších odborníkov pre oblasť 

ekonomiky. Vďaka proprírodnému vzdelávaniu zameranému na ekogramotnosť 

budú schopní plniť náročné úlohy v ekonomike, zasadzovať sa o jej rozvoj 

tak, aby bol zosúlaďovaný s ochranou prírody a so zachovaním životného 

prostredia na Zemi.  

Napriek tomu, že príspevok podčiarkol význam vzdelávania 

zameraného na ekogramotnosť predovšetkým v procese prípravy odborníkov 

pre oblasť ekonomiky, príprava ekogramotných subjektov sa nepochybne 
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vyžaduje aj pre ďalšie sféry a oblasti spoločenského života. V celom 

vzdelávacom systéme by sa tak žiadalo venovať širšiu pozornosť 

proprírodnému vzdelávaniu, ktoré sa bude zameriavať nielen na zvyšovanie 

environmentálneho povedomia u žiakov a študentov, ale zároveň na prípravu 

ekogramotných odborníkov pre rôzne oblasti praxe.  
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