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1. Úvod 
Náš vzťah k životnému prostrediu je prejavom nášho životného štýlu a celkového spôsobu 
existencie. Je odrazom našej hierarchie hodnôt a morálky.  
Environmentálna výchova a vzdelávanie mládeže výrazne zaostáva za potrebami súčasnej 
spoločnosti, za potrebnými zručnosťami a postojmi dostatočne civilizovaného občana, ale aj za 
štandardom okolitých európskych krajín, od čoho sa odvíja aj základná environmentálna 
gramotnosť a pre-environmentálne správanie.  
 
Základnou stratégiou na zlepšenie súčasnej situácie je potreba medzirezortnej a 
medzisektorovej  
1. komunikácie,  
2. koordinácie  
3. spolupráce. 
 
Aj preto vznikol projekt siete environmentálne-výchovných organizácií Špirála "Koncepcia 
environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR - kroky vpred", podporený z programu Aktívne 
občianstvo a inklúzia nadácií Ekopolis, Socia a Nadácie pre deti Slovenska 
(www.eeango.sk/aoi, www.eeagrants.org). Zmyslom projektu bolo navrhnúť novú Koncepciu 
environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v SR participatívnym spôsobom, so zapojením 
zástupcov všetkých inštitúcií, ktoré sa angažujú v odbore environmentálnej výchovy, 
vzdelávania a osvety. 
 
Do prác a pripomienkovania predloženého materiálu sa tak zapojili zástupcovia: Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Štátny 
pedagogický ústav, Iuventa, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Metodicko-pedagogické 
centrum, Slovenská agentúra životného prostredia, Štátna ochrana prírody, Slovenská 
akadémia vied, riaditelia a pedagógovia zo základných a stredných škôl, zástupcovia 
akademického sektoru - Technickej univerzity vo Zvolene, Centrum ďalšieho vzdelávania, 
zástupcovia siete Špirála - CEA Trenčín,CEEV Živica, Daphne, o.z. SOSNA Družstevná). 
Poďakovanie za osobnú angažovanosť v niektorej z fáz prípravy materiálu patrí osobne týmto 
osobám:  
Alena Baďurová, Miroslava Balciarová, Ladislav Bíro, Ľudmila Novak Ducká, Lucia Fančová, 
Zuzana Gallayová, Juraj Hipš, Mikuláš Huba, Michaela Karabová, Veronika Kováčiková, Beáta 
Kukumbergová, Klaudia Medalová, Jana Menkynová, Martin Menkyna, Jana Mihaliková, Silvia 
Milová, Mária Nogová, Rudolf Pado, Mariana Páleníková, Zora Paulíniová, Miroslava 
Piláriková, Lucia Rossová, Silvia Szabóová, Lucia Šavoltová, Jana Šimonovičová, Andrej Švec, 
účastníci panelových diskusií a konferencie Nové výzvy pre environmentálnu výchovu 2014. 
 
Ideálnou formou širokospektrálneho a multidisciplinárneho pripomienkovania prešli iba dve 
kapitoly - SWOT analýza a Návrh opatrení (aj diskusiami na záverečnej konferencii projektu 
Nové výzvy pre environmentálnu výchovu, ktorá sa konala v Banskej Štiavnici v decembri 
2014). Ostatné časti materiálu vznikli za účasti užšej skupiny - projektového tímu. 
 
Predkladaný materiál je v svojej koncepčnej časti dopracovaný do štádia návrhu, predloženého 
štruktúram Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva životného 
prostredia SR na prerokovanie. 
 
Materiál predkladáme s presvedčením, že je (vďaka zapojeniu kompetentných inštitúcií a 
vynikajúcich odborníkov) kvalitný, stane sa podkladom na ďalšiu verejnú diskusiu a naplní svoju 
ambíciu - stať sa základom novoprijatej vládnej Koncepcie environmentálnej výchovy, 
vzdelávania a osvety v SR s perspektívou roku 2030. 
 
Richard Medal 
koordinátor projektu Špirály 



2. Terminológia 

Ekológia je veda, skúmajúca vzťahy živých organizmov k ich prostrediu a vzájomné 
vzťahy organizmov. 

Ekologická výchova vychádza z predmetu vedného odboru ekológia, venuje sa 
ekologickým vzťahom organizmov medzi sebou a k prostrediu. V Českej republike je 
ekologická výchova zaužívaným synonymom k termínu environmentálna výchova 

Environmentalistika je veda o životnom prostredí. Využíva poznatky vedného odboru 
ekológie, skúma pôsobenie človeka na ekosystémy, vzťahy medzi ľudskou 
spoločnosťou a prostredím, zaoberá sa prevenciou znečisťovania životného prostredia, 
nápravou vzniknutých škôd a prevenciou nežiaducich zásahov. Environmentalistika 
zahrňuje taktiež ochranu prírody, monitoring zložiek životného prostredia, využívania 
prírodných zdrojov, hospodárenia s energiami, starostlivosť o zdravie ľudskej populácie 
a pod. 
 
Environmentálna výchova vychádza z predmetu vedného odboru environmentalistika: 
výchova k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti, k svojmu okoliu, 
iným tvorom a k sebe samému. 

Formálne vzdelávanie („formal learning“) vzťahujeme k inštitúciám určeným na 
vzdelávanie a odbornú prípravu. Vedie k udeleniu oficiálne uznávaných dokladov a 
nadobudnutiu kvalifikácie. 

Neformálne vzdelávanie („non-formal learning“) prebieha popri hlavných prúdoch 
vzdelávania a odbornej prípravy a zvyčajne nie je ukončené vydaním oficiálnych 
dokladov. Neformálne vzdelávanie je všetko organizované vzdelávanie mimo 
formálneho vzdelávania – teda vzdelávanie poskytované rôznymi inštitúciami (kultúrne 
zariadenia, podniky, inštitúcie vzdelávania dospelých) určitému okruhu študujúcich v 
rôznych formách, typoch a s rôznym obsahom. 
 
Informálne vzdelávanie (neinštitucionálne vzdelávanie; „informal learning“) je 
prirodzenou súčasťou každodenného života. Na rozdiel od formálneho a neformálneho 
vzdelávania sa nemusí byť zámerné. Dokonca si ho vzdelávajúci sa ani nemusia 
uvedomovať a nemusia ani rozpoznať, ako prispieva k ich vedomostiam a zručnostiam. 
 
Osveta - činnosť zacielená na zvýšenie vzdelanosti, kultúry 
 
Štátna správa je z funkčného hľadiska: jedna z foriem základných činností štátu (popri 
zákonodarnej, súdnej (a prokuratúrnej) činnosti); vykonávajú ju a jej nositeľmi sú 
orgány nazývané orgány štátnej správy. Z organizačného hľadiska je štátna správa 
súhrn orgánov štátnej správy, prípadne len výkonných orgánov štátu. 
 
Verejná správa je činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a 
verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh.  
 
Súkromný sektor - napríklad podnikateľský sektor a sektor mimovládnych organizácií 
(občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií...), inak nazývaný tiež 3. 
sektor. 



Trvalo-udržateľný rozvoj: Zákon č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí (§ 6) definuje 
trvalo udržateľný rozvoj ako rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva 
možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť 
prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov. 

Výchova a vzdelávanie pre trvalo-udržateľný rozvoj: proces ideovo a obsahovo 
postavený na princípoch trvalo-udržateľného rozvoja *) s cieľom uvedomelo konajúcich 
občanov v zmysle TUR. 

použité skratky: 
EVVO - environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 
(T)UR - (trvalo) udržateľný rozvoj 
VV - výchova a vzdelávanie 
MŠVVaŠ - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
MŽP - Ministerstvo životného prostredia 
MK - Ministerstvo kultúry 
MZ - Ministerstvo zdravotníctva 
ŠS - štátna správa 
VS - verejná správa 
PS - podnikateľský sektor 
3S - 3. sektor, sektor mimovládnych organizácií 
ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav 
MPC - Metodicko-pedagogické centrum 
Z. - zodpovedný 
PÚ - partnerská účasť 
 

*) Princípy a kritériá trvalo-udržateľného rozvoja - zadefinované v Národnej stratégii 
trvalo-udržateľného rozvoja, schválenej Vládou SR v r. 2001: 

16 princípov (na riadenie činnosti ľudí) a 40 kritérií (na posudzovanie uplatnenia princípov): 

1. Princíp podpory rozvoja ľudských zdrojov 

 Kritériá: 

 * zabezpečenie ochrany zdravia ľudí, 

 * zabezpečenie optimálneho rozvoja ľudských zdrojov (vo všetkých životu prospešných oblastiach); 

2. Ekologický princíp 

 Kritériá:   

 * zachovanie a podpora biodiverzity, vitality a odolnosti ekosystémov 

 * optimalizácia priestorového usporiadania  a funkčného využívania krajiny a  zabezpečenie jej územného systému ekologickej 
stability, 

 * zachovanie a podpora život zabezpečujúcich systémov, 

 * zachovanie vysokej kvality zložiek životného prostredia – minimalizácia negatívnych vplyvov na životné prostredie, 

 * minimalizácia využívania neobnoviteľných zdrojov  a prednostné využívanie obnoviteľných zdrojov, avšak v medziach ich 
reprodukčných schopností; 

3. Princíp autoregulačného a sebapodporného vývoja  

 Kritériá:   

 * odhaľovanie a využívanie prírodných a antropicky simulovaných  

autoregulačných  a sebapodporných prírodných mechanizmov, 

* podpora uzavretých cyklov výroby a spotreby; 

4. Efektívnostný princíp  

 Kritériá:   



 * zachovanie optimálnych látkovo-energetických cyklov, 

 * minimalizácia surovinových a energetických vstupov,  

 * redukcia množstva výstupov a minimalizácia strát, 

 * zavádzanie a podpora nástrojov environmentálnej ekonomiky; 

5. Princíp rozumnej dostatočnosti  

 Kritériá:     

 * rozumné a šetrné využívanie zdrojov a ich ochrana, 

 * podpora vhodných foriem samozásobovania; 

6. Princíp preventívnej opatrnosti a predvídavosti  

 Kritériá:    

 * uprednostňovanie preventívnych opatrení pred odstraňovaním nežiadúcich následkov činností, 

 * rešpektovanie možných rizík (vrátane neoverených);  

7. Princíp rešpektovania potrieb a práv budúcich generácií  

 Kritériá:    

 * zachovanie možností využívania existujúcich zdrojov aj pre budúce generácie, 

 * zachovanie rovnakých práv budúcich generácií; 

8. Princíp vnútrogeneračnej, medzigeneračnej a globálnej rovnosti práv obyvateľov Zeme  

 Kritériá:    

 * zabezpečenie ľudských práv vo všetkých smeroch a systémoch,  

 * zabezpečenie národnostnej, rasovej a inej rovnosti, 

 * zabezpečenie práv ostatných živých bytostí; 

9. Princíp kultúrnej a spoločenskej integrity  

 Kritériá:    

 * preferovanie rozvoja na báze vnútorného rozvojového potenciálu namiesto mechanicky  importovaného rozvoja, 

 * zachovanie a obnova pozitívnych hodnôt krajiny, sociálnej a kultúrnej identity, 

 * podpora miestneho koloritu, ľudovej kultúry a duchovnej atmosféry, 

 * oživenie tradičných aktivít s citlivým využitím moderných technológií, 

 * podpora spontánnych foriem pomoci, resp. svojpomoci; 

10. Princíp nenásilia   

 Kritériá:    

 * uplatňovanie mierových a konsenzuálnych metód riadenia, 

 * nepoužívanie akýchkoľvek foriem násilia;  

11. Princíp emancipácie a participácie  

 Kritériá:   

 * presadzovanie primeranej miery decentralizácie a uplatňovania príslušníkov daného spoločenstva, 

 * tvorba pracovných príležitostí a umožnenie prístupu k verejným statkom a službám, 

 * účasť obyvateľov obcí na rozhodovaní a posilnenie verejnej kontroly; 

12. Princíp solidarity  

 Kritériá:    

 * uplatňovanie tolerancie a  porozumenia,   

 * podpora vzájomnej pomoci a spoluzodpovednosti; 

13. Princíp subsidiarity  

 Kritériá:    

 * prenášanie kompetencií na najnižšiu možnú hierarchickú úroveň ich realizácie a približovanie ich  výkonu k 
občanovi, 

14. Princíp prijateľných chýb  

 Kritériá:    

 * uprednostňovanie prístupov umožňujúcich návrat k východiskovému stavu - minimalizácia nevratných zmien s 
ťažko predvídateľnými dôsledkami, 

 * bezodkladné zverejňovanie chýb a omylov, ako aj ich bezprostredné  
     odstraňovanie, resp. zmierňovanie;  



15. Princíp optimalizácie  

 Kritériá:    

 * cielené riadenie a zosúlaďovanie všetkých činností so smerom k rovnováhe, odstraňovanie nežiadúcich následkov, 
zdrojov nestability a rizík,  

 * hľadanie a podpora verejnoprospešných činností s viacsmernými kladnými vplyvmi;  

16. Princíp sociálne, eticky a environmentálne priaznivého hospodárenia, rozhodovania, riadenia a správania  

 Kritériá:    

 * uplatňovanie všetkých vyššie uvedených 15 princípov v synergickom pôsobení politických, právnych, 
ekonomických, organizačných, výchovno-vzdelávacích a iných nástrojov pri podpore hodnotových orientácií, tvorbe 
kultúry a určovaní hodnôt, ako aj a pri vzniku, činnosti a budovaní príslušných inštitúcií. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Východiská a súčasný stav EVVO  
 
3.1 Historický prehľad: 
 
50. - 70. roky minulého storočia - výchova k ochrane prírody, neskôr výchova 
k ochrane a tvorbe životného prostredia (obsah vtedy tvorili najmä profesionálni 
a dobrovoľní ochrancovia prírody, obľúbenými formami boli najmä náučné chodníky 
v chránených územiach, informačné tabule, besedy pre školy, verejnosť, komentované 
exkurzie do chránených území a pod.). Lídrom v tejto oblasti bol SZOPK - Slovenský 
zväz ochrancov prírody a krajiny. 
  
80. roky minulého storočia sa stále viac presadzovala myšlienka systémového 
začlenenia problematiky ochrany prírody v širších súvislostiach do vzdelávacieho 
systému. Pre tento účel sa vžil názov ekologická výchova (jej obsahom boli a sú 
najmä výchova a vzdelávanie o ekologických vzťahoch v prírode, v menšej miere aj 
o vplyve človeka na životné prostredie). V roku 1982 v Gbeľanoch zriadilo Ministerstvo 
kultúry SR prvú školu ochrany prírody a v Štefanovej prvé informačné stredisko ochrany 
prírody. Na základe osobitného programu z roku 1984 sa vybudovala sústava 
náučných chodníkov a náučných lokalít v chránených územiach. V Liptovskom Mikuláši 
vzniklo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. 
 
Zásadný a celoplošný prienik environmentálnej problematiky na školy (aj do 
podvedomia celej spoločnosti) nastal až po sametovo-revolučnom kvase koncom 80. a 
začiatkom 90. rokov 20. storočia. Stav životného prostredia bol vtedy na čele rebríčkov 
hodnôt a priorít, ľudia objavovali slobodu, širší svet, ale aj svoje občianske práva... V 
tomto období sa podarilo pripraviť a do škôl presadiť dôležitý pedagogický dokument – 
nadpredmetové osnovy environmentálnej výchovy (Učebné osnovy environmentálnej 
výchovy pre základné a stredné školy Environmentálne minimum, schválené 
Ministerstvom školstva SR 15. 4. 1996 pod číslom 645/1996-15 s platnosťou od 1. 9. 
1996). Vznikol tým oficiálny rámec, definujúci (už po novom) environmentálnu 
výchovu a stanovujúci ciele v oblasti vedomostí, zručností a postojov a aj základný 
obsah environmentálnej výchovy. Obsah sa v porovnaní s ekologickou výchovou 
rozšíril aj o globálne témy, o témy súvisiace s ľudskou činnosťou ovplyvňujúcou životné 
prostredie v súvislostiach nielen ekologických, ale aj sociálnych, ekonomických a 
politických. 
 
Systém nadpredmetových osnov bol v tom čase významný pokrok – vytvoril sa tým na 
školách časový a myšlienkový priestor pre formovanie školskej mládeže 
v environmentálnej problematike. 
 
Školská reforma, spustená v roku 2008: V reformnom Štátnom vzdelávacom 
programe sú nahradené osnovy environmentálnej výchovy Prierezovou témou 
Environmentálna výchova.  
  
3.2 Hlavné medzníky v environmentálnej výchove a vzdelávaní detí a mládeže v 
Slovenskej republike 
 
1990 – zriadenie samostatného Ministerstva životného prostredia SR pod pôvodným 
názvom Slovenská komisia pre životné prostredie. V roku 1992 premenované na 
súčasný názov. 



1992 – prihlásenie sa SR k Agende 21 a Deklarácii z Rio de Janeiro o ŽP a rozvoji 
1993 – vznik Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) s celoslovenskou 
pôsobnosťou (okrem iného zabezpečuje odbornú činnosť v oblasti neformálnej 
environmentálnej výchovy a vzdelávania na celoslovenskej a regionálnej úrovni) 
1994 – ENV detí a mládeže sa začína venovať všeobecná pozornosť, 1. celonárodná 
konferencia o ENV na Slovensku v Bratislave 
1996 – prvý oficiálny rámec definujúci formálne vzdelávanie Environmentálnej výchovy 
(nadpredmetové učebné osnovy ENV pre základné a stredné školy), prvý Národný 
environmentálny akčný program (NEAP I) 
1997 – vypracovanie Koncepcia ENV na Slovensku (Uznesenie Vlády SR) 
1998 – 2. národná konferencia o ENV detí a mládeže na Slovensku vo Zvolene 
1999 – druhý Národný environmentálny akčný program (NEAP II) 
2001 – 3. národná konferencia o ENV v Košiciach, vzniká Združenie Špirála (sieť 
mimovládnych organizácií venujúcich sa environmentálnej výchove), výskum Štátnej 
školskej inšpekcie zameraný na ENV na základných a stredných školách,  
2002 – schválenie Národnej stratégie TUR SR (Trvalo udržateľného rozvoja) 
2003 – združenie Špirála spolu s ďalšími MVO vypracúva Návrh grantového programu 
na podporu ENV na slovenských školách SR (s dlhodobými cieľmi v horizonte 5 rokov 
vybudovať základnú sieť Stredísk environmentálnej výchovy pre celé Slovensko, 
stabilizovať finančnú a personálnu základňu Stredísk s možnosťou poskytovať 
programy pre školy aj ostatnú verejnosť a organizácie) 
2004 – 4. Národná konferencia o ENV mládeže v Nitre, program Zelená škola spustený 
na Slovensku (celosvetový program EcoSchools) 
2008 – školská reforma: Environmentálna výchova sa stáva prierezovou témou  
2009 – 5. národná konferencia Výchova k TUR  v Banskej Bystrici (okrem iného aj 
odporúčanie realizovať reprezentatívny výskum účinnosti ENV na Slovensku) 
2010 - 2011 – Špirála a ďalšie organizácie, školy i jednotlivci sa snažia o presadenie 
ďalších zmien a spoluprácu na úrovni vládnych a štátnych orgánov 
2010 – na SAŽP sa rušili postupne štátne strediská environmentálnej výchovy. 
2010 - oficiálne sú otvorené 2 mimovládne pobytové strediská environmentálnej 
výchovy v Zaježovej pri Zvolene a v Družstevnej pri Košiciach, vybudované najmä 
vďaka súkromným a zahraničným dotáciám. 
2011 – zrušenie SEV SAŽP (s výnimkou SEV Dropie). 
2013 - národná konferencia s medzinárodnou účasťou Stav a perspektívy 
environmentálneho vzdelávania v Bratislave. 
2013 - 2014 - projekt Špirály "Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR 
- kroky vpred" (www.spirala.sk), konferencia "Nové výzvy v environmentálnej výchove a 
vzdelávaní 2014" v Banskej Štiavnici, organizátor - Špirála. 
 
Súčasne prebiehalo aj začlenenie ENV do prípravy budúcich pedagógov na 
akademickej pôde  - v odbore ekológia, environmentálna výchova, etika a pod. (UKF 
Nitra, PF UK Bratislava, TU Zvolen, UMB Banská Bystrica, PU Prešov, TU Košice). 
V školskom roku 1977/78 až 1986/87 vznikol na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava 
študijný odbor Ochrana prírodného prostredia, premenovaný v rokoch  1986/87 až 
1991/92 na Ochrana a tvorba životného prostredia a od školského roku 1992/93 na 
Environmentalistiku.  Okrem toho od školského roka 1995/96 táto fakulta zabezpečuje 
aj pedagogicky smer  štúdia s aprobáciami Biológia/ Environmentalistika 
a Chémia/Environmentalistika. 
Environmentálna výchova  sa začala v 90. rokoch vyučovať aj na TU Zvolen (na 
Fakulte ekológie a environmentalistiky) - odbor Aplikovaná ekológia a 



environmentalistika, tiež na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v 
Nitre (nový pedagogický smer Environmentálna ekológia) a na Fakulte prírodných vied 
Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica zaviedli bakalárske štúdium v odbore 
Environmentálna výchova.  
Tieto všetky smery, odbory a v prípade TU Zvolen dokonca samostatná fakulta, vznikli 
v rokoch 1991 až 1996 (TU Zvolen od začiatku aj samostatný predmet Environmentálna 
výchova). 
 
3.3 Aktuálny právny rámec environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR 
Ostatné štyri vlády Slovenskej republiky považovali a považujú environmentálne 
vzdelávanie, výchovu a osvetu (EVVO) sú významný preventívny nástroj štátnej politiky 
životného prostredia SR. Úlohou EVVO je viesť občanov k takému mysleniu a konaniu, 
ktoré sú v súlade s princípmi udržateľného rozvoje, k uvedomeniu si zodpovednosti za 
udržanie kvality životného prostredia a k úcte k životu vo všetkých jeho formách. Za 
priority v oblasti životného prostredia sa vždy deklaruje aj zvyšovanie 
environmentálneho vedomia a informovanosti obyvateľstva o stave životného 
prostredia, o príčinách a následkoch tohto stavu. Vo vzťahu k deťom a mládeži je 
environmentálna výchova považovaná za jeden z najúčinnejších nástrojov na riešenie 
problémov životného prostredia, a to formou vytvorenia uceleného školského a 
mimoškolského systému environmentálnej výchovy a vzdelávania.  
Plnenie týchto cieľov je detailne rozpracované v rôznych koncepčných materiáloch a 
záväzkoch vládnych inštitúcií, ako aj v platnej legislatíve: 
 
Koncepčné a programové dokumenty  
- Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania z 25. novembra 1997, schválená 
uznesením vlády SR č.846/1997, 
 
- Akčný plán výchovy a vzdelávania k TUR v SR spracovaný na Ministerstva školstva 
SR a schválený Uznesením vlády SR č. 574 z 13. júla 2005, s cieľmi do roku 2010, 
 
- Stratégia EHK OSN pre výchovu k TUR, ktorá bola prijatá na zasadnutí vysokej 
úrovne predstaviteľov ministerstiev životného prostredia a školstva vo Vilniuse 17. – 18. 
marca 2005,  
 
- Národná stratégia trvalo-udržateľného rozvoja, schválená Vládou SR uznesením z 10. 
októbra 2001 č. 978 a NR SR z 3. apríla 2002. V kapitole Vedomie ľudí, výchova, 
vzdelávanie a osveta sa táto stratégia zameriava na environmentálne vzdelávanie a 
poukazuje na to, že by malo byť samozrejmou súčasťou školského systému, 
 
- Závery z posledných troch medzinárodných konferencií k ENV (Košice 2001, Nitra 
2004, Banská Bystrica 2009). 
 
- V programovom vyhlásení vlády SR na roky 2012 - 2016 je naplánovaná aktualizácia 
Štátnej environmentálnej politiky SR (tá doteraz platná je schválená uznesením vlády 
Slovenskej republiky zo 7. septembra 1993 číslo 619 a uznesením Národnej rady 
Slovenskej republiky z 18. novembra 1993 číslo 339).  
 

 
 

 



Právne predpisy na podporu environmentálnej výchovy a vzdelávania 
 
Zákon č .17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, ktorý 
ustanovuje (§ 16), že „výchova, osveta a vzdelávanie sa uskutočňujú tak, aby viedli k 
mysleniu a konaniu, ktoré je v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja, k 
vedomiu zodpovednosti za udržanie kvality životného prostredia a jeho jednotlivých 
zložiek a k úcte k životu vo všetkých jeho formách.“ Tento zákon zároveň ustanovuje aj 
zásady ochrany životného prostredia, všeobecné povinnosti pri ochrane životného 
prostredia a nadväzne na čl. 45 Ústavy Slovenskej republiky povinnosti o zverejňovaní 
informácií o životnom prostredí.  
 
Rozvoj školského environmentálneho vzdelávania umožňuje najmä  zákon č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách,  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon, ustanovujúci aj Štátny vzdelávací program a Prioritnú tému Environmentálna 
výchova).  

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie - 2. stupeň 
základnej školy, platný od 1. 9. 2015. 

 
3.4 Inštitucionálny prehľad 
 
V systéme environmentálnej výchovy pôsobí v súčasnosti množstvo inštitúcií štátnych, 
samosprávnych aj súkromných. Uvádzame ich prehľad so zadefinovaním ich 
zamerania, kompetencií a cieľových skupín.  
 
Štátny pedagogický ústav 
Odborný a metodický garant Štátnych vzdelávacích programov jednotlivých stupňov 
škôl, štátnej environmentálnej politiky v povinnom školskom vzdelávaní. ŠPÚ je tiež 
schvaľovacím odborným orgánom v procese vydávania učebníc. 
 
Národné metodicko-pedagogické centrum 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, akreditované vzdelávacie kurzy aj pre 
oblast environmentálnej výchovy. 
 
IUVENTA 
Vytvorenie komunikačnej platformy a podpora funkčnej siete medzi politikmi – praktikmi 
– výskumníkmi ako základ pre politiku postavenú na poznatkoch. Príprava Stratégie SR 
pre mládež 2014 - 2020 – dokument, ktorý definuje základné ciele a úlohy štátnej 
politiky voči mládeži v prioritných témach medzi ktoré patrí aj  environmentálna. 
Cieľové skupiny: pracovníci s mládežou (dobrovoľní aj profesionálni), mladí vedúci – 
aktivisti.  
 
Regionálne školstvo – materské, základné a stredné školstvo 
Realizácia cieľov environmentálnej výchovy a vzdelávania daných Štátnym 
vzdelávacím programom prostredníctvom Prierezovej témy Environmentálna výchova. 
 
Vysoké školy 



Príprava budúcich pedagógov, aj v odbore environmentalistika, environmentálna 
výchova. Rôzne odbory aplikovanej ekológie a environmentalistiky. Výskum v oblasti 
ekologických a environmentálnych vied, aj v oblasti pedagogických vied. 
 
Slovenská agentúra pre životné prostredie 
SAŽP zabezpečuje odbornú činnosť v oblasti neformálnej environmentálnej výchovy a 
vzdelávania na celoslovenskej (centrála SAŽP V Bankej Bystrici)  a regionálnej úrovni 
(Stredisko environmentálnej výchovy Dropie). 
Prioritné témy: jednotlivé zložky životného prostredia, územia NATURA 2000, 
ekologická stopa. 
Projekty: Šiška, Envirofilm, časopis Enviromagazín, Zelený svet, Ekologická stopa, Na 
túru s Naturou, Envirootázniky, Detektív v prírode a ďalšie. 
Prioritné cieľové skupiny: školy (materské, základné, stredné), koordinátori a odborní 
pracovníci environmentálnej výchovy, zamestnanci štátnej správy starostlivosti o 
životné prostredie a široká verejnosť. 
 
Štátna ochrana prírody SR 
ŠOP SR realizuje environmentálnu výchovu na celom Slovensku (územná pôsobnosť 
ŠOP SR), prostredníctvom odborných pracovníkov na jednotlivých pracoviskách ŠOP, 
s prioritou využívania autentičnosti zážitkového učenia a garanciou kvalitných 
informácií, vyplývajúcej z odborných poznatkov pracovníkov ŠOP SR.  
Prioritné témy: druhová ochrana (programy na vzdelávanie v oblasti života a ochrany 
rastlinných a živočíšnych druhov), územná ochrana (programy určené na exkurzie do 
chránených území, či hodnotných území v okolí škôl), poukázanie na skutočné hodnoty 
človeka (život zvierat a celý kolobeh života v prírode sa dá parafrázovať a využiť na 
praktickú ukážku hodnôt, ktoré sú v živote skutočne potrebné) 
Prioritné cieľové skupiny: materské, základné a stredné školy, ale i vysoké školy 
a univerzity, obecné a regionálne samosprávy, široká verejnosť 
 
Múzeá a iné kultúrne ustanovizne 
Výstavy, exkurzie, špecializované výučbové program pre školy a verejnosť, 
prednášková činnosť. 
Vzorom je napr. Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica. 
Prioritné cieľové skupiny: materské, základné a stredné školy, široká verejnosť 

 
Spoločnosť environmentálne výchovných organizácií Špirála – Centrum 
environmentálnych aktivít Trenčín, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 
Bratislava a Zvolen, Inštitút aplikovanej ekológie Daphne Bratislava, o. z. Sosna 
Družstevná pri Hornáde, o. z. Slatinka Zvolen, Strom života, Klub KonTiKi, Tilia, 
Envirosvet, ArTUR, IEPD.  
Systematická práca s materskými, základnými a strednými školami aj so širokou 
verejnosťou, akreditované vzdelávanie pre pedagógov, realizácia medzinárodných 
programov Zelená škola, Mladí reportéri pre životné prostredie a iných. 
Prioritné témy: zmena vzorcov správania v zmysle uvedomelej skromnosti, 
sebestačnosti, zodpovednosti za vlastné činy, kritického myslenia, myslenia v 
súvislostiach, občianskeho aktivizmu a participácie. 
Prioritné cieľové skupiny: materské, základné a stredné školy, široká verejnosť. 
 
Ďalšie aktívne mimovládne organizácie (SOS, Slovenský skauting, Priatelia Zeme, 
Greenpeace, Strom života, Sloboda zvierat, OZ Tatry…) – v rámci plnenia cieľov 



realizovaných projektov vykonávajú osvetové environmentálne aktivity ad hoc. 
Prioritné cieľové skupiny: materské, základné a stredné školy, obce, široká verejnosť. 
 
Súkromný sektor, nadácie, podnikateľské subjekty, médiá 
Ojedinelé osvetové aktivity či kampane, bez koordinácie s inými subjektmi pôsobiacimi 
v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania. 
 
 
3.5 Ďalšia infraštruktúra ENV 
 
K infraštruktúre environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety patria istotne aj  
 
- náučné chodníky, budované na Slovensku naprieč všetkými spoločenskými sektormi 
 
- Strediská environmentálnej výchovy (SEV) - tie sú určené hlavne na realizáciu 
jednodňových či viacdňových environmentálnych programov pre odbornú a laickú 
verejnosť:   
Štátne strediská environmentálnej výchovy prevádzkujú Slovenská agentúra životného 
prostredia (SAŽP) a Štátna ochrana prírody (ŠOP). V prvej dekáde 21. storočia 
prevádzkovala SAŽP celkom 9 SEV: SEV Harmónia, SEV Regetovka, SEV Teplý Vrch, 
SEV Dropie, SEV Spišská Sobota, SEV Košice , SEV Žilina, SEV Prievidza, SEV 
Banská Štiavnica. K dnešnému dňu z nich je v prevádzke iba jediné - SEV Dropie. 
ŠOP prevádzkuje Školu ochrany prírody vo Varíne a niekoľko informačných stredísk, 
ktoré do istej miery plnia aj funkcie SEV. 
Mimovládne organizácie na Slovensku prevádzkujú niekoľko pobytových stredísk 
environmentálnej výchovy a vzdelávania - v Zaježovej pri Zvolene (Živica), v 
Družstevnej nad Hornádom pri Košiciach (Sosna), v Hrubom Šúri pri Senci (ArTUR) a 
otvorenie ďalších je avízované. Daphne Bratislava, CEA Trenčín prevádzkujú mestské 
SEV, fungujúce ako učebne so zázemím.  
 
- 15 sprístupnených jaskýň,  
 
- múzeá s prírodovedným a environmentálnym zameraním, napríklad Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Slovenské banské 
múzeum v Banskej Štiavnici 
 
- všetky zoologické a botanické záhrady majú tiež vzdelávacie alebo výchovné 
programy pre deti a mládež, lídrom v tejto oblasti je ZOO Bojnice. 
 
 



 
 
	  
	  



Vysvetlivky k mape: (kurzívou MVO) 
 
Bratislava: Štátny pedagogický ústav 
                    IUVENTA  
                    Národné metodicko-pedagogické centrum (MPC) Bratislava  
                    MPC Bratislava 
                    CEEV Živica 
                    Strom života 
                    Daphne 
                    Klub KonTiKi  
                    
Banská Bystrica: NAPANT  
                              Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) 
                              MPC  
Banská Štiavnica: Slovenské banské múzeum  
                               Správa CHKO Štiavnické vrchy 
                               Daphne 
Zvolen: Správa CHKO Poľana (+Ekocentrum Poľana Zvolen) 
              OZ Slatinka 
              CEEV Živica 
Trenčín: Centrum environmentálnych aktivít 
                MPC  
Žilina: Ekocentrum Lesopark  
            MPC 
Zemianska Olča: Stredisko environmentálnej výchovy Dropie (SAŽP)  
Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva  
Zaježová: Vzdelávacie centrum Živica 
Stupava: Envirosvet 
Družstevná pri Hornáde: OZ Sosna  
Rajec: OZ Tilia  
Hrubý Šúr: ArTUR 
Hrušov: ekocentrum Bylinka pod Lipkou (OZ Campanula) 
Slatinka: ekocenrum OZ Slatinka 
             
Správy národných parkov 
TANAP/Tatranská Štrba 
NP Malá Fatra/Varín 
NP Slovenský raj/Spišská Nová Ves 
NP Muránska planina/Revúca 
PIENAP/Spišská Stará Ves 
NP Poloniny/Stakčín 
NP Veľká Fatra/Martin 
NP Slovenský kras/Brzotín 
 
Správy CHKO: 
Záhorie/Malacky 
Malé Karpaty/Modra 
Dunajské luhy/Dunajská Streda 
Biele Karpaty/Nemšová 
Kysuce/Čadca 
Strážovské vrchy/Považská Bystrica 
Ponitrie/Nitra 
Horná Orava/Námestovo 
Cerová vrchovina/Rimavská Sobota 
Východné Karpaty/Medzilaborce 
Vihorlat/Michalovce 
Latorica/Trebišov 
 
Metodicko-pedagogické centrá 
Nitra, Trnava, Komárno, Prešov, Košice 



- Inštitúcie, programy a projekty v neštátnom sektore 
-- sieť Špirála – sieťová stavovská organizácia, združujúca  mimovládne organizácie 
s environmentálnym vzdelávacím zameraním. Hlavným poslaním sieťovej organizácie 
je obhajoba záujmov členských organizácií a konkrétna ponuka ich odbornej kapacity v 
prospech rozvoja environmentálnej výchovy a osvety v oficiálnom vzdelávacom 
systéme slovenského školstva. Dňa 10. októbra 2004 bola sieť Špirála prijatá za člena 
medzinárodnej prestížnej organizácie Foundation for Environmental Education 
(www.fee-international.org). 
 
Spoločnými projektami siete mimovládnych organizácií Špirála sú:  
- programy licencované medzinárodnou nadáciou Foundation for Environmental 
Education: 
 -- program Zelená škola (www.zelenaskola.sk),  
 -- program Mladí reportéri pre životné prostredie (www.mladireporteri.sk), 
- vydávanie časopisu pre environmentálnu výchovu a filozofiu ĎalEKOhľad. Časopis 
prináša pedagogickej verejnosti v praxi informácie o najnovšom dianí v odbore 
environmentálnej výchovy a vzdelávania, polemiky na aktuálne témy, námety na 
konkrétne aktivity... Časopis vznikol na pôde Centra environmentálnych aktivít v 
Trenčíne - vychádza od roku 2004. 
 
-- ďalšie projekty environmentálnej výchovy a vzdelávania 
Už dlhé roky mimovládne organizácie (nielen tie zosieťované v Špirále) aj štátne 
organizácie zaoberajúce sa environmentálnou výchovou a vzdelávaním inšpirujú školy 
svojimi konkrétnymi projektami - iba zopár príkladov (okrem už spomínaných 
programov Zelená škola a Mladí reportéri pre životné prostredie): Umenie školských 
záhrad, Vráťme život obecným potokom, Korešpondenčná škola ekológie, Na skládky 
nie sme krátki, Modré z neba, Živá voda, Zakliata hora, Pedagogika prírody v strednej 
Európe, Rozmanitosť života, Živá učebnica, Voda je život, Vodná akadémia, výstavy 
Mestá pre ľudí, BIO-NEBIO – ktoré si vyberieš, Skoč do života, výstava Klíma nás 
spája, VodoVoda, Sokratov inštitút, Svetový supermarket, Záhrada, ktorá učí, V našej 
škole šetríme energiu, Zapojme sa do „zelenej“ energie... 
 
 

 
organizácie 
www.cea.sk 
www.spirala.sk 
www.zivica.sk 
www.sosna.sk 
www.ekokompas.host.sk  
www.vsieti.sk 
www.daphne.sk 
www.medvede.sk 
www.brontosaurus.cz 
www.stromzivota.sk 
www.slovakwildlife.sk 
www.des.sk 
www.wolf.sk 
www.sopsr.sk 
www.sazp.sk 

www.koza.sk 
www.preprirodu.sk 
www.priateliazeme.sk/spz 
www.priateliazeme.sk/cepa 
www.pavucina-sev.cz 
www.veronika.cz 
www.sovs.sk 
www.alter-nativa.sk 
www.hnutiduha.cz 
www.nesehnuti.cz 
www.chaloupky.cz 
www.greenpeace.sk 
www.sever.ekologickavychova.cz 
www.wwf.org 
www.panda.org 
www.who.int 



www.broz.sk 
www.zajezka.sk 
www.changenet.sk 
www.ekoforum.sk 
www.zelenakoalicia.sk 
www.terezanet.cz 
www.slatinka.sk 
www.ozartur.sk 
www.viaiuris.sk 
www.foe.sk 
www.csop.cz 
www.szopk.sk 
www.kosenka.cz 
www.rec.sk 
www.stuz.sk 
www.stuz.cz 
www.ekopolis.sk 
www.liska-evvo.cz 
www.ekopark.sk 
www.envirosvet.sk 
www.iepd.sk 
www.ekovychova.cz 
www.fee-international.org 
 
projekty 
www.ekoporadna.sk 
www.eko-mapa.sk 
www.sokratovinstitut.sk 
www.zelenaskola.sk 
www.lokalnamena.sk 
www.biodoskol.sk 
www.mladireporteri.sk 
www.zvirevtisni.sk 
www.globe.gov 
www.hraozemi.cz 
www.ekozahrady.com 
www.prirodnizahrada.eu 
www.nakole.cz 
www.eco-schools.org 
www.blueflag.org 
www.green-key.org 
www.leaf-international.org 
www.youngreporters.org 
 
časopisy 
www.spirala.sk/dalekohlad 
www.enviromagazin.sk 
www.ekolist.cz 
www.kruhzivota.sk 
www.sedmagenerace.cz 

www.greenteacher.com 
 
portály 
www.biospotrebitel.sk 
www.enviroportal.sk 
www.changenet.sk 
www.ekodum.cz 
www.enviweb.c



3.6 Výskumy hodnotiace účinnosť systému environmentálnej výchovy 
 
V druhej dekáde 21. storočia vznikla diskusia o účinnosti environmentálnej výchovy. 
Čiastkové výskumy, zaoberajúce sa touto problematikou (napr. Zelená škola: vliv 
evaluace na rozhodování o programu, Environmentálna výchova a vzdelávanie detí a 
mládeže – aktuálna situácia na Slovensku, ale aj výskumy slovenskej Štátnej školskej 
inšpekcie) totiž potvrdzujú kritiku systému: 

Stav environmentálnej gramotnosti absolventiek a absolventov 
slovenských základných a stredných škôl sa od roku 2000 nezmenil, alebo ak 
áno, dá sa hovoriť o prehĺbení rozporu medzi nadobudnutými vedomosťami 
žiačok, žiakov a ich skutočným správaním sa v (ne)prospech prírody, životného 
prostredia, zdravia... 
 
Zistenia výskumu Štátnej školskej inšpekcie  
V rokoch 2001 a 2013 sa uskutočnili výskumy Štátnej školskej inšpekcie, zamerané na 
implementáciu osnov, resp. prierezovej témy environmentálnej výchovy v materských, 
základných a stredných školách. Zatiaľ čo výskum z roku 2001 hodnotil aj úroveň 
environmentálnych vedomostí a poznatkov žiačok a žiakov (tú hodnotil ako vcelku 
dobrú) a úroveň environmentálnych postojov žiačok a žiakov (ktorú hodnotil mierne 
nadpriemerne), výskum z roku 2013 sa sústredil najmä na formálne ukotvenie 
prierezovej témy ENV vo vyučovacom procese. 
 Vcelku dobrá úroveň vedomostí a poznatkov je odrazom priorít súčasného školského 
systému v SR – s tým je možné súhlasiť. Je ale ťažké súhlasiť s konštatovaním 
nadpriemernej úrovne environmentálnych postojov žiakov a žiačok. Stačí iba chvíľu 
pozorovať žiačky, žiakov aj absolventky a absolventov slovenských škôl, ako takmer 
každým svojim činom zväčšujú svoju ekologickú stopu nad prijateľnú úroveň – 
produkciou odpadov, výberom stravy, spôsobom trávenia voľného času, správaním sa 
v prírode. Len nepatrné percento žiačok a žiakov (a občanov Slovenska všeobecne) 
žije podľa zásad trvalej udržateľnosti. A to aj napriek tomu, že väčšina vie, čo má 
napísať ako správnu odpoveď do postojového dotazníka. 
 
Po analýze všetkých dostupných výskumov v SR aj v ČR a realizovaných 
rozhovoroch s pedagógmi, žiakmi, s rodičovskou verejnosťou boli identifikované 
nasledovné systémové nedostatky:  
 
Formalizmus 
Využívať priestor definovaný nadpredmetovými osnovami environmentálnej výchovy 
(dnes daný Prierezovou témou Environmentálna výchova - ENV) vedia iba motivovaní, 
v problematike environmentalistiky zdatní a tvoriví pedagógovia, podporení navyše 
pochopením vedenia školy; celoplošne je Prierezová téma ENV na školách plnená 
formálne, väčšina učiteliek a učiteľov si farebne vyznačí v svojich časovo-tematických 
plánoch, ktoré témy Environmentálnej výchovy súvisia s témami ich predmetov a tým je 
často úloha "splnená". 

 
Obmedzené chápanie environmentálnej výchovy 
Dôraz sa kladie na predmety prírodovedné (prírodoveda, vlastiveda, prírodopis, 
zemepis, chémia, fyzika). Podľa stanovených cieľov a obsahu sa má ale 
environmentálna výchova s rovnakým dôrazom uplatňovať aj v predmetoch prvouka, 
občianska výchova a etická výchova, ale aj v zdanlivo nesúvisiacich ďalších 
predmetoch. Veľmi dôležité sú pri tom aj interakcie s inými prierezovými témami 



(mediálna výchova, multikultúrna výchova, ochrana života a zdravia, regionálna 
výchova a ľudová kultúra). 

 
Absentujúci systém vzdelávania učiteliek a učiteľov v environmentálnej výchove 
Neexistuje systémové ďalšie vzdelávanie pedagógov v problematike environmentálnej 
výchovy a systémová podpora, prinášajúca na školy relevantné pomôcky, aktuálne 
publikácie, metodické a informačné materiály. 

 
Motivácia koordinátorov a koordinátoriek environmentálnej výchovy 
Zodpovednosť za uplatňovanie nadpredmetových osnov bola na väčšine škôl postupom 
času zverená najnadšenejšiemu pedagógovi pre túto oblasť – 
koordinátorke/koordinátorovi environmentálnej výchovy – s novovytvorenou funkciou je 
ale len na málo školách spojená aj nejaká výhoda (nech už v platovom zvýhodnení 
alebo vo forme zníženia počtu vyučovaných hodín). 
 
Nedostatočný výskum 
Systém ENV na školách postráda účinné nástroje na svoju reflexiu - na plnenie 
stanovených cieľov. Ťažkopádne tiež reaguje na aktuálne spoločenské potreby a na 
aktuálne výchovné a vzdelávacie výzvy. 
 
Nízka úroveň spolupráce  
Všeobecne sa dá konštatovať nedostatočná úroveň spolupráce medzi 
environmentálnymi organizáciami a inštitúciami - nielen na úrovni medzirezortnej a 
medzisektorovej, ale aj na úrovniach vnútri jednotlivých rezortov (napríklad medzi 
školami) či vnútri sektorov (napríklad medzi mimovládnymi organizáciami). Je tak 
nedostatočne využívaný potenciál zdieľania námetov, nápadov, overených projektov, 
programov, inšpirácií, príkladov dobrej praxe... Pôda odborných envirovýchovných 
organizácií (či už štátnych či neštátnych) je úrodná na ekopedagogické inovácie, je 
preto nešťastné tento potenciál prehliadať a nevyužívať.  
 
Chýbajúci systém štátnej podpory 
Dlhodobo na Slovensku chýba systém štátnej podpory environmentálnej výchovy a 
osvety, realizovanej pre školy aj pre širšiu verejnosť z pôdy mimovládnych organizácií či 
iných odborných neziskových aj ziskových, štátnych aj neštátnych inštitúcií. 
 
Poddimenzovaná infraštruktúra ENV - najmä čo do siete špecializovaných pracovísk 
environmentálnej výchovy a vzdelávania - Stredísk environmentálnej výchovy, 
ekocentier, alebo špecializovaných škôl v prírode. Nedostatočnosť dokumentuje 
porovnanie počtu slovenských stredísk environmentálnej výchovy v rokoch 2004 a 2014 
= 11:4, resp. počet stredísk environmentálnej výchovy v ČR a v SR v roku 2014 = 
120:4. 
 
Vonkajšie vplyvy 
Naša spoločnosť orientovaná na neobmedzený ekonomický rozvoj potrebuje neustále 
zvyšovanie spotreby, konzumu. Tejto orientácii zodpovedá neobmedzená a stále vyššia 
potreba prírodných zdrojov na jednej strane, a na druhej strane reklama, vzory celebrít, 
vyvolávanie túžby po stále vyššej životnej úrovni, meranej pohodlím a stále vyššou 
spotrebou. S tým dokázateľne spojený je efekt odcudzovania sa prírode - v rodinách aj 
v škole. 

 
 



3.7 Aktuálne zdroje pre EnvV 
 
Na financovanie EVVO na Slovensku jestvujú tieto hlavné zdroje: 

1. štátne zdroje – nedostatočné, ich získanie je často netransparentné, 
administratívne náročné, vyžadujú predfinancovanie a funguje aj lobizmus 

2. samopráva (obce, župy) – minimálne a veľké regionálne rozdiely (individuálny a 
nesystémový prístup) 

3. veľké granty a európske peniaze – určené hlavne veľkým subjektom 
4. malé granty – relatívny dostatok, ale úspešnosť je vopred nejasná, čiže pre 

organizácie je to nestabilný zdroj 
5. korporátne financie, fundrising – s rôznorodými výsledkami, zatiaľ tiež 

nesystematický a nestabilný zdroj  
6. iné (2%, dary...) – okrajové zdroje (využívajú školy) 

 
V rámci Operačných programov čerpania štrukturálnych fondov Európskej únie v 
rokoch 2014-2020 opätovne nejestvuje samostatné opatrenie na podporu 
environmentálnej výchovy a vzdelávania detí a mládeže. V Operačnom programe 
Kvalita životného prostredia aj v Operačnom programe Vzdelávanie sa spomína aj 
zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane 
posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami a časť podpory sa 
aj využíva na plnenie cieľov environmentálnej výchovy a vzdelávania.  
 
Environmentálny fond bol je samostatná právnická osoba. Jeho nadriadeným orgánom 
je Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré vykonáva jeho správu. Cieľom 
Environmentálneho fondu je uskutočňovať štátnu podporu starostlivosti o životné 
prostredie a tvorbu životného prostredia na princípoch trvalo udržateľného rozvoja. V 
súlade s právnymi predpismi o Environmentálnom fonde možno finančné prostriedky 
poskytnúť formou dotácie a úveru aj na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a 
propagáciu. Slabinou tohto dotačného nástroja sú však rôzne netransparentné 
rozhodnutia fondu, klientelistické podozrenia a neschopnosť zmeniť pravidlá čerpania 
prostriedkov fondu v prospech potrieb žiadateľov zo sektoru environmentálnej výchovy 
a vzdelávania. 
 
Grantový program „Zelený projekt“ Ministerstva životného prostredia SR bol v minulosti 
jednou z možností konkrétnej finančnej podpory aktivít environmentálnych 
mimovládnych organizácií, ktorých cieľom je lokálne prispieť k ochrane a tvorbe 
životného prostredia. Program bol však zrušený bez náhrady v roku 2010. 
 
Ministerstvo školstva SR realizuje grantový program "Enviroprojekt" na realizáciu 
environmentálnych projektov pre základné, stredné školy a mimovládne organizácie. 
Program je ale ako v prípade Envirofondu netransparentný, nepružný a dlhodobo 
kritizovaný najmä zo strany mimovládnych organizácií. 
 
Nadácie: 
Nadácia pre deti Slovenska 
Nadácia Pontis 
Nadácia Ekopolis 
Nadácia Intenda 
Nadácia Spoločne pre región 
Nadácia Orange 
Nadácia SPP 



Nadácia Tatrabanky a iné firemné nadácie 
Višegrádsky fond  
Open Society Foundation 
komunitné nadácie 
a mnohé ďalšie. 
 
3.8 Medzinárodná spolupráca v EVVO 
 
Úroveň medzinárodných vzťahov v odbore environmentálnej výchovy a vzdelávania je 
odlišná v rôznych sektoroch. 
V štátnom sektore na centrálnych úrovniach je viac formálna. Ministerstvo životného 
prostredia SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 
napríklad pravidelne odpočtuje medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, 
vyplývajúce zo Stratégie EHK OSN pre výchovu k TUR, ktorá bola prijatá na zasadnutí 
vysokej úrovne predstaviteľov ministerstiev životného prostredia a školstva vo Vilniuse v 
r. 2005. Paradoxom je, že práve od roku 2005, teda za ostatných 10 rokov systém 
environmentálnej výchovy a vzdelávania na Slovensku stagnuje. Podobne je to s 
kontaktami štátnej správy a s plnením medzinárodných záväzkov vo vzťahu k OSN - ide 
najmä o Organizáciu OSN pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO), Svetovú 
zdravotnícku organizáciu (WHO), Organizáciu OSN pre výživu a poľnohospodárstvo 
(FAO), Svetovú meteorologickú organizáciu (WMO), Inštitút OSN pre výchovu a 
výskum (UNITAR) a ďalšie.  
Lepšia a konštruktívnejšia je situácia vo vzťahoch odborných rezortných organizácií s 
ich zahraničnými partnermi - väčšinou na báze spoločných projektov (príkladom je 
vzťah Slovenskej agentúry životného prostredia s britskou organizáciou Field Study 
Council - FSC). 
Zahraničná spolupráca akademického sektoru vychádza z historických aj 
novobudovaných partnerstiev univerzít a škôl najmä v rámci Európy, ale aj mimo nej. 
Rozvoj medzinárodných partnerstiev v súčasnosti podporujú rôzne EÚ fondy, čo 
využívajú rôzne organizácie verejného aj súkromného sektora, aj samotné školy. 
Mimovládne organizácie sú tiež členmi rôznych medzinárodných organizácií, sietí, 
zoskupení. Príkladom je členstvo Siete environmentálne-výchovných organizácií Špirála 
v medzinárodnej organizácii Foundation for Environmental Education (FEE) so sídlom v 
Kodani. 
Aktuálna pomerne nízka úroveň vzťahov slovenských ekopedagogických inštitúcií s ich 
zahraničnými partnermi odzrkadľuje aktuálny stav kapacitne poddimenzovaného 
systému environmentálnej výchovy a vzdelávania, ale aj istú neochotu otvárať sa svetu. 
Príkladom môže byť neochota kompetentných orgánov SR na úrovni vedenia rezortov 
prijať na Slovensku medzinárodný program GLOBE (začiatok doteraz neúspešných 
snáh domestikovať tento program na Slovensku sa datuje do roku 1996). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. SWOT analýza aktuálneho systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a 
osvety v SR 
 
SILNÉ STRÁNKY 
 
* ukotvenosť EVVO vo vzdelávacom systéme vo forme Prierezovej témy, 
* existencia odborných inštitúcií, zaoberajúcich sa EVVO, 
* viacero metodických materiálov pre pedagógov (nie však pre všetky témy), 
* existencia pestrej metodológie EVVO, 
* existujúci systém prípravy budúcich pedagógov v odbore EVVO, 
* existujúca základňa motivovaných a nadšených pedagógov v oblasti EVVO, 
* existencia dobrých a inšpiratívnych projektov EVVO (napríklad program Zelená škola, 
GLOBE, Beagle a iné),  
* existencia príkladov dobrej praxe (včleňovanie EVVO do ŠkVP), efektívnych foriem 
EVVO,  
* celoplošná a systematická realizácia neformálnej environmentálnej výchovy  pre 
všetky cieľové skupiny štátnymi aj neštátnymi organizáciami, 
* pozitívne výsledky napríklad v problematike triedenia odpadov, šetrenia vodou, 
energií, 
* odborné a organizačné kapacity mimovládnych organizácií (aj ako nositelia inovácií), 
* dostatok prístupných aktuálnych informácií, 
* existencia rezortného portálu o ŽP, 
* existencia ekoporadenskej siete - poradné portály pre verejnosť (napr.: 
www.biospotrebitel.sk, www.ekoporadna.sk), poradenstvo v bioobchodoch a pod. 
 
 
PRÍLEŽITOSTI 
 
* medzinárodné dohovory (Vilniuská Stratégia), Národná stratégia TUR, ... 
* pokrytie / otvorenie nových tém v metodických materiáloch pre pedagógov, 
* príťažlivosť environmentálnych tém pre žiakov/študentov, 
* nevyužitý potenciál enviroorganizácií, odborných inštitúcií, 
* potenciál EÚ fondov (príklad ČR), 
* existencia podnikateľských subjektov so záujmom  o spoluprácu a prezentáciu formou 
environmentálnych aktivít (nie formou spotrebiteľských súťaží), 
* monitoring existencie študijných odborov zameraných na EVVO a ich podpora zo 
strany štátu (Vysoké školstvo...), 
* spolupráca s EEA  v rámci SAŽP ako NFP, 
* potenciál na spoluprácu medzirezortných organizácií, 
* komplexný prístup v EVVO – napr. mediálna výchova a envirovýchova si nekonkurujú, 
vedia sa práve vzájomne ako prierezové témy podporiť. Toto je výzva a veľká 
príležitosť naučiť učiteľov vidieť tento kontext. 
* zavedenie povinného predmetu „enviro.výchova a vzdelávanie” s dôrazom na formu a 
obsah pre všetky učiteľské smery na VŠ – potreba vzdelávať buducich pedagógov! 
* systematicky spolupracovať s materskými centrami ... matky ako jedna z dôležitých 
cieľových skupín - základ pre formovanie hodnôt aj vnímanie prírody, 
* lesné materské školy – vytvoriť legislatívne podmienky – spolupracovať s ČR (školky 
blízké prírodě), 
* tvorba malých pracovných regionálnych skupín, ktoré by sa raz mesačne stretávali a 
informovali sa, koordinovali EVVO v danom regióne – napr. v ZV a okolí funguje, 



* zintenzívniť spoluprácu s ČR – výmena metodík, skúseností s evaluáciou 
envirovýchov. programov a pod., 
* príležitosť vybudovať na Slovensku s využitím siete ekopedagógov a odborných 
inštitúcií odbor envigogiky. 
 
 
SLABÉ STRÁNKY 
 
* prierezová  téma EV - formálnosť realizácie – niektoré školy výrazný posun, niektoré 
ťažký formalizmus, 
* slabá spolupráca odborných inštitúcií, zaoberajúcich sa EVVO, 
* viaceré vzdelávacie aktivity v systéme prípravy budúcich pedagógov v odbore EVVO 
sú formálne a plytké (platí aj pre mnohé akreditované vzdelávania pedagógov v praxi), 
* nesystematické vzdelávanie pedagógov v praxi, 
* nesystémová podpora koordinátorov EVV na školách - častokrát chýba podpora 
vedenia, 
* formalizmus (najmä pri plnení Prierezovej témy Environmentálna výchova), 
nesystémový prístup vo vyučovacom procese,  
* nedostatočný výskum, nejestvujúca reflexia plnenia cieľov EVVO, 
*chýbajúci jednotný informačný systém v rámci EVVO, 
* chýba jednotná učebnica pre environmentálnu výchovu pre ZŠ aj SŠ, 
* nedostatočná príprava učiteľov v rámci štúdia na Pedagogických fakultách (až 
sklamanie pedagógov v praxi, nakoľko čakajú, že mladé, čerstvé učiteľky prídu po VŠ a 
povedia, „ako na to” ...),   
* mizivé výsledky vo výchove k občianskej angažovanosti, 
* mizivé výsledky v témach ochranárskych (ochrana lesa, biodiverzity) - chýbajú 
praktické aktivity z oblasti OP a ŽP, terénne exkurzie s využitím náučných chodníkov 
a informačných tabúľ informujúcich o danom chránenom území, možnosti škôl 
spolupracovať s regionálnymi správami CHKO/NP, 
* slabá EVVO pre samosprávy a pre podnikateľské subjekty, firemný manažment - 
čiastočne SAŽP a iné vzdelávacie inštitúcie vykonávajú vzdelávanie pre samosprávy a 
iné podnikateľské subjekty, 
* rušenie existujúcej infraštruktúry EVVO, všeobecne poddimenzovaná infraštruktúra, 
* zlé a bezvýsledné nastavenie stratégie budovania siete (štátnych) stredísk 
environmentálnej výchovy, 
* nedostatok investícií do rozvoja systému, všeobecne nedostatok financií, 
* chýbajúca podpora zo strany štátu vo forme férovej súťaže o najlepšie projekty. 
 
 
OHROZENIA 
 
* súperenie environmentálnej výchovy s inými prierezovými témami na školách, 
* chybné chápanie úlohy koordinátorov EVV na školách - chýba podpora vedenia 
a spolupráca ostatných kolegov, 
* nejestvujúci koordinačný medzirezortný a medzisektorový orgán pre EVVO - ŠOP SR 
je za priame riadenie, 
* ťažkopádnosť reakcií systému na aktuálne výchovné a vzdelávacie výzvy (niektoré 
aktuálne témy chýbajú v PT EV), 
* nevyjasnenosť kompetencií rezortov v EVVO, 
* nedostatočný dôraz na environmentálne témy v občianskej a v etickej výchove – 
absolútne nevyužitý potenciál týchto predmetov, 



* nedostatočná spolupráca s rezortnými inšitúciami (systémovú spoluprácu a 
koordináciu praktickej EVVaO v SR), 
* nedostatočná spolupráca  medzi štátnymi rezortnými inštitúciami,  
* negatívny vplyvy médií, reklamy, vzorov (v rodine, medzi rovesníkmi aj medzi 
"celebritami"), 
* malá podpora a záujem médií o environmentálnu výchovu, 
* nejestvujúca spoločenská objednávka na efektívny systém EVVO - nezáujem zo 
strany štátu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Identifikácia obecných cieľov a nástrojov 
 
Aktuálne jestvuje v praxi slovenského systému environmentálnej výchovy a vzdelávania 
množstvo definícií cieľov EVVO. Nižšie uvádzame ich prehľad. 
Nevyhnutná je preto verejná odborná diskusia s cieľom systémového ujednotenia. 
 
Environmentálna výchova je širokospektrálne pôsobenie zahrňujúce obsahovo, 
metodicky aj didakticky poznatky z rôznych prírodovedných a spoločenskovedných 
odborov, pretože integruje poznatky z ekológie, ekosozológie, fyziotaktiky, etiky, 
axiológie, psychológie, sociológie a iných. Predstavuje cieľavedomé odovzdávanie 
vedomostí a vytváranie návykov pre zodpovedný vzťah k životnému prostrediu 
(LISICKÝ 1993). Je výchovou takého jedinca, ktorému hodnotový systém umožňuje 
múdro a citlivo konať v prospech ochrany a zachovania biodiverzity vo všetkých 
formách, ktorý cíti s prírodou a živými tvormi, a ktorý ochotne preberá zodpovednosť za 
svoje konanie, ako spôsob života únosne zaťažujúci životné prostredie.  

(Zdroj: VINCÍKOVÁ 1998)  
 
Environmentálna výchova je jednou z prierezových tém, ktoré sú obsahom 
vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu (ďalej ŠVP). Prierezové témy 
môžu byť integrovanou súčasťou obsahu vzdelávacích oblastí i jednotlivých predmetov, 
alebo môžu byť realizované ako samostatný predmet v rámci voliteľných hodín, 
prípadne vo forme projektu alebo kurzu (s vymedzeným počtom hodín). V rámci ŠVP je 
environmentálna výchova vnímaná ako prostriedok, ktorý do istej miery môže ovplyvniť 
environmentálne cítenie a správanie sa žiakov. Za cieľ si vo všeobecnosti kladie 
prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, aby chápal, analyzoval a hodnotil vzťahy medzi 
človekom a jeho životným prostredím na základe vedomostí o zákonitostiach, ktorými 
sa riadi život na Zemi, poznal a chápal súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a 
vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta a pochopil súvislosti medzi lokálnymi a 
globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu.  

(Zdroj: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA VO VYUČOVACOM PROCESE, Erika 
Fryková, Bratislava, 2010) 

 
Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných 
vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie 
a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý 
umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a 
prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne. 

(Zdroj: Štátny vzdelávací program, Environmentálna výchova, máj 2009) 
 
Cieľom environmentálnej výchovy pre žiakov základných a stredných škôl bolo 
formovať a rozvíjať také osobnostné kvality žiakov, ktoré ich uschopnia chrániť a 
zlepšovať životné prostredie  

(Zdroj: Učebné osnovy environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy, 1996.) 
 
 
Environmentálnu výchovu a vzdelávanie charakterizujeme ako proces celoživotného 
vzdelávania zabezpečujúci príjem environmentálnych princípov k pozitívnemu 
ovplyvneniu celospoločenského konania, ktorý je zameraný na každú sociálnu a vekovú 
skupinu. Z tohto je zrejmé, že z hľadiska výchovného a vzdelávacieho potenciálu má 
preň najväčší význam školský systém, ktorý tvoria predškolské zariadenia, základné, 



stredné a vysoké školy, univerzity tretieho veku, vzdelávacie inštitúcie riadené vysokými 
školami, metodické centrá, inštitúty ďalšieho vzdelávania a podobne.  

(Zdroj: Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR , 1997.) 
 
Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta sa uskutočňujú tak, aby viedli k 
mysleniu a konaniu, ktoré je v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, k 
vedomiu zodpovednosti za udržanie kvality životného prostredia a jeho jednotlivých 
zložiek a k úcte k životu vo všetkých jeho formách. 

(Zdroj: §16 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov) 
 
Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim 
generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom 
neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov (§ 6 
zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov). Je to 
kontinuálny proces učenia, skúmajúci problémy a dilemy, kde sa správne odpovede 
a riešenia môžu meniť s narastaním našich skúseností. Vzdelávacie ciele by mali 
rozširovať ciele vedomostí, rozvoj špeciálnych návykov, intelektu, formovaniu životných 
postojov a hodnôt.  
 
Vzdelávanie okrem toho, že je jedným z ľudských práv,  je predpokladom dosiahnutia 
trvalo udržateľného rozvoja a dôležitým nástrojom účinného riadenia, zdôvodneného 
rozhodovania a rozvoja demokracie. Výchova k trvalo udržateľnému rozvoju môže 
tak pomôcť premeniť našu víziu na realitu. Výchova k trvalo udržateľnému rozvoju 
rozvíja a posilňuje schopnosť jednotlivcov, skupín, komunít, organizácií a krajín 
vykonávať vlastné rozhodnutia a voľby v prospech trvalo udržateľného rozvoja. Môže 
viesť k zmene v názoroch ľudí a tak im umožniť urobiť tento svet bezpečnejším, 
zdravším a prosperujúcejším, zvyšujúc tým kvalitu života. Výchova k trvalo 
udržateľnému rozvoju môže zabezpečiť kritické myslenie a zvýšenie  informovanosti 
ako aj rozšírenie  možností, a tým umožní vytvoriť nové vízie a koncepcie a vyvinúť 
nové metódy a nástroje. 
Je potrebné prehodnotiť meniaci sa význam slova „trvalo udržateľný rozvoj“ (TUR). 
Preto rozvoj trvalo udržateľnej spoločnosti treba chápať ako kontinuálny proces učenia, 
skúmajúci problémy a dilemy, kde sa správne odpovede a riešenia môžu meniť 
s narastaním našich skúseností. Vzdelávacie ciele VTUR by mali zahrnovať 
rozširovanie vedomostí, rozvoj špeciálnych návykov, intelektu, formovanie životných 
postojov a hodnôt. 
VTUR sa ešte stále formuluje ako široká a komplexná koncepcia zahrnujúca vzájomne 
spojené ekologické, ekonomické a sociálne otázky. Rozširuje koncepciu 
environmentálnej výchovy (EV), ktorá zahrnuje čoraz širší okruh otázok rozvoja. 
VTUR zahrnuje tiež rôzne prvky výchovy o otázkach rozvoja a iné tematické formy 
vzdelávania. Preto by sa  environmentálna výchova mala prepracovať a doplniť o ďalšie 
odbory v rámci komplexného prístupu k výchove k trvalo udržateľnému rozvoju. 
Kľúčové témy TUV zahrňujú medzi iným potláčanie chudoby, občianstvo, mier, etiku, 
zodpovednosť v miestnom a globálnom kontexte, demokraciu a riadenie, spravodlivosť, 
bezpečnosť, ľudské práva, starostlivosť o zdravie, rovnosť pohlaví, kultúrnu 
rozmanitosť, rozvoj miest a obcí, hospodárstvo, štruktúra výroby a spotreby, kolektívnu 
zodpovednosť, ochranu životného prostredia, riadenie prírodných zdrojov, biologickú 
a krajinnú rozmanitosť. Riešenie takýchto rozmanitých tém v rámci VTUR si vyžaduje 
holistický prístup. 

(Zdroj: Vilnius stratégia) 
 



VVTUR  - dôležité nástroje, ktorými je potrebné zmeniť aj ozdraviť hierarchiu hodnôt, 
názory, postoje, správanie sa, štýl života v súlade s princípmi TUR, pričom sa má 
uplatňovať holistický, medzidisciplinárny prístup vo formálnej aj neformálnej praxi. 

(Zdroj: Vilnius stratégia) 
 
Cieľom environmentálnej výchovy je komplexné pochopenie vzájomných vzťahov medzi 
organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä 
pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý 
umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a 
prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne.  
(Zdroj: Štátny vzdelávací program) 
 
Cieľ environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Myslenie a konanie v súlade s 
princípmi TUR, vedomie zodpovednosti za udržanie kvality životného prostredia a jeho 
jednotlivých zložiek, úcta k životu vo všetkých jeho formách. 
(Zdroj: Státní program EVVO v ČR) 
 
Iné definície: 
 
Pochopenie závislosti človeka na prostredí/prírode a premena nadobudnutých 
environmentálnych znalostí/vedomostí, zručností do uvedomelých pre-
environmentálnych postojov a do zmenených vzorcov pre-environmentálneho 
správania. 
Prežitie človeka a zachovanie kvality života ľudí závisí od udržateľného vzťahu k 
prostrediu, ktoré je obmedzené svojimi zdrojmi a kvalitou jednotlivých zložiek (pôda, 
voda, ovzdušie, biodiverzita...). 
ZMENA POSTOJOV a VZORCOV pre-environmentálneho SPRÁVANIA v 
každodennom živote  
= cieľavedomé a automatické uprednostňovanie 
- ekologických výrobkov 
- miestnej produkcie 
- skromnosti vs. spotrebné správanie (pri nakupovaní, životnom štýle, výbere 
dovolenky, trávení volného času...) 
- úsporných technologií 
- bezobalových a bezodpadových výrobkov a technológií 
- zachovania biodiverzity pred osobnými záujmami, pohodlím... 
= automatické a bezprostredné uplatňovanie svojich občianskych práv 
- zručnosť aktívneho občianstva 
- legislatívne minimum 
- komunikačné zručnosti 
- zručnosti kritického myslenia a myslenia v súvislostiach 
- zautomatizovaný postoj odvahy pri obhajobe vlastného názoru a svojich občianskych 
práv  
 
Environmentálna výchova je výchova k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho 
rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému. Cieľom je 
dosiahnuť súlad myslenia, cítenia a zodpovedného správania sa k prírode, k svojmu 
okoliu a k sebe. 
 
Na konci procesu environmentálnej výchovy by mal stáť neustále sa rozvíjajúci človek: 
človek múdry na odbornej úrovni s etickým a estetickým profilom, človek starostlivý, 



láskavý, citlivý, tolerantný, zodpovedný, s úctou ku všetkému živému, súčasnému i 
budúcemu. 
 
 
Cieľom EV je pochopenie ZÁVISLOSTI človeka na prírode, na svojom životnom 
prostredí, na obmedzených zdrojoch Zeme a uvedomelé/vedomé prispôsobenie sa 
jednotlivca aj komunít tejto závislosti svojimi činmi, svojím životným štýlom.... nejde o 
nič menej ako o prežitie človeka a zachovanie kvality života súčasníkov aj budúcich 
obyvateľov Zeme, čo závisí od udržateľného vzťahu k prostrediu, ktoré je 
dané/obmedzené svojimi zdrojmi a kvalitou svojich zložiek (pôda, voda, ovzdušie, 
biodiverzita). 
 
 
Cieľom EV je občan, ktorý si je vedomý zložitosti väzieb medzi organizmami navzájom 
a prostredím. Svoje miesto na Zemi vníma s pokorou. Kvalitu života vníma v 
nadväznosti na životné prostredie a bohatstvo väzieb s okolím. Podporuje postoje a 
riešenia pre udržateľný spôsob života, ktorý zlaďuje ekonomické záujmy s 
environmentálnymi limitmi a sociálnou akceptovateľnosťou. ...Hrdý občan, ktorý využíva 
všetky nástroje demokracie na obranu morálnych a etických hodnôt a práva na zdravý 
život a dobré životné prostredie svoje i svojich detí. 
 
Pozn.: je zaujímavé, ako vníma ciele environmentálnej výchovy komunita pedagógov 
na základných a stredných školách - pri nereprezentatívnom prieskume medzi nimi bol 
ako najlepšie stanovený cieľ vybraný vyššie uvedený, najdlhší a z kategórie 
neoficiálnych. 
 
 
Nástroje na realizáciu cieľov navrhujeme definovať v 4 základných kategóriách: 
 
- legislatívne (návrhy a novely zákonov, vyhlášok, rezortných predpisov a pod.) 
- ekonomické (definovanie ekonomických a finančných nástrojov na rozvoj a prevádzku 
systému environmentálnej výchovy a vzdelávania) 
- inštitucionálne (inštitucionálna infraštruktúra systému environmentálnej výchovy a 
vzdelávania, pozostávajúca z inštitúcií štátnych, verejnoprávnych aj súkromných) 
- informačné (mediálne, informačno-osvetové stratégie), 
 
ako aj v troch základných časových horizontoch: 
 
- krátkodobé (do konca r. 2016) 
- strednodobé (do konca r.2020) 
- dlhodobé (v perspektíve r. 2030). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Identifikácia cieľových skupín a ich potrieb 
 
Pre potreby koncepčných riešení s cieľom zefektívnenia systému environmentálnej 
výchovy a vzdelávania sme zadefinovali nasledovné cieľové skupiny: 
 
Školstvo (regionálne aj vysoké + školské zariadenia) 
- budúci pedagógovia 
- pedagógovia v praxi - učitelia a vychovávatelia 
- koordinátori environmentálnej výchovy a vzdelávania  
- vedenie škôl 
- nepedagogickí zamestnanci škôl. 
 
Pracovníci s mládežou (dobrovoľní aj profesionálni), mladí vedúci – aktivisti. 
 
Verejná správa 
- úradníci štátnej správy 
- úradníci samospráv obcí a regiónov 
- odborní pracovníci verejnej správy. 
 
Podnikateľský sektor 
- manažment 
- pracovníci. 
 
3. sektor 
- manažment 
- pracovníci. 
 
Cirkvi 
 
Rodiny s deťmi. 
 
Ostatná verejnosť. 
 
3. sektor (ciele, cieľové skupiny, aktivity, úlohy) 
 
Identifikácia základných koncepčných potrieb: 
 
Znovuotvorenie diskusie o cieľoch EVVO a nástrojoch na ich naplnenie 
Sú nastavené ciele správne? Z diskusií na rôznych fórach je zrejmé, že perfektné a 
precízne nastavenie cieľov je dôležité (pre zaujímavosť uvádzame niektoré aktuálne 
platné ciele aj niektoré alternatívne návrhy). Pre aktuálny nevyhovujúci stav 
environmentálnej gramotnosti a (ne)vychovanosti absolventov slovenských škôl (aj 
širokej verejnosti) je ale rovnako dôležitá diskusia o účinnosti používaných nástrojov, 
foriem, metód EVVO a o dostatočnosti infraštruktúry environmentálnej výchovy a 
vzdelávania. 
 
Výskumy 
Pre odbornú diskusiu o ďalšom smerovaní chýbajú pravidelne sa opakujúce celoplošné 
a reprezentatívne výskumy účinnosti environmentálnej výchovy čo do obsahu, aj čo do 
používaných foriem a metód. Environmentálna výchova a vzdelávanie je dynamicky sa 
rozvíjajúcim odborom, reagujúcim na nové poznatky v množstve vedných odborov, ako 



aj na aktuálne spoločenské a environmentálne výzvy a potreby. Ekopedagógovia sú 
preto "vystavení" extrémnej potrebe permanentného sebavzdelávania. Systém EVVO 
preto potrebuje mať nastavené priebežné sledovanie (monitoring) a vyhodnocovanie 
účinnosti používaného obsahu, foriem a metód EVVO a na základe toho pravidelnú 
aktualizáciu/inováciu obsahu/tém EVVO.  
V súčasnosti absentujú napríklad nasledovné témy a hodnoty: téma adaptácie 
jednotlivcov a komunít na klimatické zmeny, výchova k sebestačnosti na úrovni 
jednotlivcov aj komunít, výchova k vedomej skromnosti, zručnosť kritického myslenia, 
zručnosť myslenia v súvislostiach, výchova k občianskemu aktivizmu, zručnosť 
obhajoby vlastného názoru, výchova k tolerancii a úcte k názorom druhých... 
 
Environmentálne vzdelávanie pedagógov a zlepšenie postavenia koordinátorov 
EVVO na školách  
K zásadnej zmene účinnosti environmentálnej výchovy a vzdelávania je potrebné aj 
- vytvorenie koncepčného systému vzdelávania budúcich pedagógov (environmentálne 
minimum pre všetky aprobácie), 
- vytvorenie koncepčného a motivačného systému ďalšieho vzdelávania pedagógov v 
oblasti EVVO, 
- vytvorenie systémovej podpory koordinátorov EVVO na školách.  
 
Dobudovanie infraštruktúry EVVO 
- vytvorenie siete štátnych aj neštátnych stredísk environmentálnej výchovy (s ideálnym 
cieľovým stavom porovnateľným so štandardom európskych krajín: 1 terénne pobytové 
stredisko v každom kraji + 1 mestské stredisko v každom okresnom meste), 
- vytvorenie systémového finančného nástroja na plnenie úloh novovytvorenej a 
schválenej koncepcie EVVO (vrátane financovania prevádzky stredísk environmentálnej 
výchovy), založeného na princípoch spravodlivej, otvorenej a transparentnej verejnej 
súťaže. 
 
Podpora spolupráce 
K pestrejšej a účinnejšej environmentálnej výchove vedie tiež sprostredkúvanie 
kontaktov škôl s inými školami, s organizáciami a inštitúciami, ktoré vedia priniesť do 
školy iné uhly pohľadu na rôzne spoločensky riešené problémy, a ktoré vedia aj 
netradičnými formami pre-environmentálne vzdelávať nielen deti, ale aj pedagógov. 

 
Diskusia o nových výzvach EVVO: 
* interdisciplinárnosť 
* zameranie na súvislosti, presahy, vzťahy       
* reflexia vývoja sveta a ľudskej spoločnosti                                        
* previazanosť tém: hodnotového správania, filozofické a duchovné, občianske 
a spoločenské, etické a morálne, sociálne témy 
 
Diskusia o o obsahu, hodnotách a spoločenských potrebách: 
* otázka zodpovednosti - pozitívny a zodpovedný prístup k životu,  k prírode a Zemi 
* otázka spotreby, nárokov, uvedomelej skromnosti - zníženie svojich nárokov a 
osobnej spotreby 
* otázka spolupatričnosti a súladu -  s inými živými tvormi, s prostredím 
* otázka aplikácie v praxi -  schopnosť reflektovať hodnoty ochrany ŽP a TUR v 
osobnom živote, doma, v škole, v rodine, v práci 
* otázka občianskej angažovanosti  - zaujímať postoje, aktívny občan s rozhľadom, 
uvedomovaním si súvislostí, kritické myslenie 



* otázka hodnotovej zmeny -  osobný myšlienkový  posun a zmena vlastného 
správania a hodnôt 
* otázka sebestačnosti – na úrovni jednotlivcov aj komunít 
* otázka adaptability – schopností pružne reagovať na zmeny životných 
a spoločenských podmienok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Návrh opatrení do Koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
v SR do roku 2030 
 
 
1. V oblasti cieľov EVVO 
 
1.1 Potreba redefinície cieľov EVVO na základe aktuálneho stavu poznania javov 
prírodných aj spoločenských. Aj v súvislosti s konceptom výchovy a vzdelávania k 
(trvalo) udržateľnému rozvoju - VV-(T)UR. Z.: ŠS, PÚ: všetky zainteresované rezorty a 
sektory. 
 
 
2. V oblasti obsahu EVVO 
 
2.1 Aktualizácia obsahu Prierezovej témy Environmentálna výchova pre ISCED 1-3. Aj 
v súvislosti s konceptom výchovy a vzdelávania k (trvalo) udržateľnému rozvoju - VV-
(T)UR. Z.: MŠVVaŠ, PÚ: odborné štátne aj neštátne inštitúcie. 
 
2.2 Zavedenie princípov a cieľov (T)UR do riadenia a prevádzky škôl (posilnenie 
participácie žiakov, posilnenie praktických činností, zručností a spôsobilostí...). Z.: 
MŠVVaŠ, PÚ: odborné štátne aj neštátne inštitúcie. 
 
 
3. V oblasti pedagogického výskumu, evaluácie 
 
3.1 Realizácia premysleného a reprezentatívneho výskumu účinnosti environmentálnej 
výchovy a vzdelávania v školstve SR aj mimo škôl čo do dosiahnutých cieľov, 
používaného obsahu a čo do používaných foriem a metód. Z.: MŠVVaŠ, PÚ: odborné 
štátne aj neštátne inštitúcie. 
 
3.2 Koncepcia systematického pedagogického výskumu v oblasti ekopedagogiky. Z.: 
MŠVVaŠ. 
 
3.3 Priebežná evaluácia a aktualizácia/inovácia obsahu/tém, foriem a metód EVVO v 
školstve. Z.: MŠVVaŠ, PÚ: odborné štátne aj neštátne inštitúcie. 
 
 
4. V oblasti inštitucionálneho zabezpečenia EVVO 
 
4.1 Vyjasnenie rezortných a sektorových zodpovedností v oblasti EVVO. Z.: MŠVVaŠ, 
MŽP, PÚ: odborné štátne aj neštátne inštitúcie. 
 
4.2 Vytvorenie stálej medzirezortnej a medzisektorovej skupiny pre koordináciu úloh 
Koncepcie. Z.: MŽP, MŠVVaŠ, PÚ: všetky zainteresované rezorty a sektory. 
 
4.3 Vytvorenie útvaru na MŽP SR pre EVVO ako výkonného orgánu plnenia úloh 
Koncepcie. Z.: MŽP. 
 
4.4 Inštitucionálne a personálne posilnenie funkčného metodického orgánu/orgánov pre 
pedagógov (ŠPÚ + MPC) na národnej úrovni v odbore EVVO. Z.: MŠVVaŠ. 
 



4.5 Inštitucionálne a personálne posilnenie odborných organizácií verejnej správy - 
ŠOP, SAŽP, múzeá. Z.: MŠVVaŠ, MŽP, MK a prípadne ďalšie rezorty. 
 
4.6 Systémová podpora koordinátorov EVVO na MŠ, ZŠ a SŠ. Z.: MŠVVaŠ. 
 
4.7 Vytvorenie siete stredísk/centier EVVO so zabezpečenou prevádzkou. Z.: všetky 
rezorty a sektory v partnerskej spolupráci. 
 
 
5. V oblasti vzdelávania multiplikátorov EVVO 
 
5.1 Environmentálne minimum vo vzdelávaní všetkých budúcich pedagógov. Z.: 
MŠVVaŠ, PÚ: odborné štátne aj neštátne inštitúcie. 
 
5.2 Koncepčný systém kontinuálneho vzdelávania pedagógov v oblasti EVVO. Z.: 
MŠVVaŠ, PÚ: odborné štátne aj neštátne inštitúcie. 
 
5.3 Koncepčný systém environmentálneho vzdelávania pracovníkov v samospráve a v 
súkromnom sektore, menovite tiež novinárov. Z.: MŠVVaŠ, MŽP, PÚ: odborné štátne aj 
neštátne inštitúcie. 
 
6. V oblasti legislatívnych a ekonomických nástrojov 
 
6.1 Vytvorenie stabilného podporného finančného nástroja na úrovni štátu a na úrovni 
krajských samospráv. Z.: vláda SR, PÚ: všetky zainteresované rezorty a sektory. 
 
7. Iné úlohy a opatrenia:   
 
7.1 Vydanie Inšpiromatu EVVO pre kultúrne a osvetové zariadenia. Z.: MK, MZ. PÚ: 
odborné štátne aj neštátne inštitúcie. 
 
7.2 Vypracovanie programu pre-environmentálnej mediálnej kampane určenej najširšej 
verejnosti. Z.: MK, MŽP. PÚ: odborné štátne aj neštátne inštitúcie. 
 
 
Použité skratky: 
EVVO - environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 
(T)UR - (trvalo) udržateľný rozvoj 
VV - výchova a vzdelávanie 
MŠVVaŠ - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
MŽP - Ministerstvo životného prostredia 
MK - Ministerstvo kultúry 
MZ - Ministerstvo zdravotníctva 
ŠS - štátna správa 
VS - verejná správa 
PS - podnikateľský sektor 
3S - 3. sektor, sektor mimovládnych organizácií 
ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav 
MPC - Metodicko-pedagogické centrum 
Z. - zodpovedný 
PÚ - partnerská účasť 
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