
Závery	z	Národnej	konferencie	Environmentálna	výchova,	vzdelávanie	a	osveta	v	Slovenskej	republike	
UKF	v	Nitre,	30.-31.	01.	2018	
	

„Poskytnúť	príležitosť	každému	na	nadobudnutie	vedomostí,	hodnôt,	postojov	a	zručností,	ktoré	sú	
potrebné	na	ochranu	a	zlepšenie	stavu	životného	prostredia.	„	

	
Deklarácia	z	Tbilisi,	konferencia	UNESCO	1977	

	
Uplynulo	40	rokov	od	konferencie	v	Tbilisi,	kedy	sa	po	prvý	krát	na	medzinárodnej	úrovni	zadefinoval	
základný	 cieľ	 environmentálnej	 výchovy.	 Každý,	 kto	 sa	 zamyslí	 nad	 uplynulým	 časom	 od	 tejto	
konferencie	 a	nahliadne	 do	 aktuálneho	 stavu	 životného	 prostredia	 príde	 k	záveru,	 že	 k	žiadnemu	
zlepšeniu	 stavu	 životného	 prostredia	 nedošlo.	 Za	 dôkazmi	 o	 zhoršujúcom	 sa	 stave	 životného	
prostredia	 nemusíme	 ísť	 do	 vyrubovaných	 dažďových	 pralesov,	 do	 miest	 devastovaných	 ťažbou	
prírodných	zdrojov	alebo	na	loď	prenasledujúcu	ilegálnych	lovcov	veľrýb.	Stačí	sa	dôkladne	poobzerať	
po	našom	bezprostrednom	okolí.	Negatívnymi	príkladmi	sú	strata	kvalitnej	poľnohospodárskej	pôdy,	
znižovanie	 výmery	 zdravých	 lesov,	 	 nadmerne	 znečistené	 rieky,	 živočíšne	 a	rastlinné	 druhy	
balansujúce	na	pokraji	vymiznutia,	tony	znečisťujúcich	látok	vypustených	každoročne	do	ovzdušia,	až	
po	všade	prítomné	odpadky	a	pribúdajúce	nelegálne	skládky	odpadov.	
	
Na	 rozdiel	 od	 iných	 krajín,	 v	 ktorých	 posilňovanie	 environmentálneho	 povedomia,	 udržateľného	
využívania	 zdrojov	 a	 osvojenie	 si	 myšlienok	 uvedomelej	 skromnosti	 patrí	 už	 desaťročia	 medzi	
prioritné	strategické	ciele	spoločnosti,	na	Slovensku	sa	pod	ekonomickým	rozvojom	a	kvalitou	života	
ešte	 stále	 vníma	 hlavne	 rast	 HDP,	 zvyšovanie	 spotreby	 a	 posilňovanie	 konzumných	 návykov	 a	
mentality.	Túto	orientáciu	podporuje	na	jednej	strane	neregulovaná	exploatácia	prírodných	zdrojov	a	
na	druhej	strane	reklama,	vyvolávanie	túžby	po	stále	vyššom	blahobyte,	ktorá	sa	však	zúžene	meria	
len	dosiahnutým	pohodlím,	konzumným	spôsobom	života	a	stále	vyššou	spotrebou.		
	
A	práve	 týmto	 problémom	 by	 mala	 predchádzať	 systémovo	 a	efektívne	 riešená	 environmentálna	
výchova,	 ktorá	 ako	 preventívny	 nástroj	 ochrany	 prírody	 a	starostlivosti	 o	krajinu	 sa	 mala	 stať	
nevyhnutnou	a	dôležitou	súčasťou	celoživotného	vzdelávania	všetkých	ľudí.		
Kde	 nastal	 problém?	 Ako	 tento	 problém	 riešiť?	 V	akom	 stave	 je	 súčasná	 úroveň	 realizácie	
environmentálnej	výchovy,	vzdelávania	a	osvety	(EVVO)	na	Slovensku?	
	
Práve	 týmto	 základným	 otázkam	 sa	 venovala	 národná	 konferencia	 Environmentálna	 výchova,	
vzdelávanie	 a	osveta	 realizovaná	 pod	 záštitou	Ministerstva	 životného	 prostredia	 SR	 a	Ministerstva	
školstva,	vedy,	výskumu	a	športu	SR.	Konala	sa	v	dňoch	30.	-	31.	01.	2018	na	pôde	Katedry	ekológie	
a	environmentalistiky	 FPV	 UKF	 v	Nitre.	 Cieľom	 konferencie	 bola	 analýza	 súčasného	 stavu	
environmentálnej	výchovy,	vzdelávania	a	osvety	na	Slovensku.	Konferencie	sa	zúčastnilo	takmer	100	
účastníkov,	 pričom	 odznelo	 35	 prednášok	 zameraných	 na	 environmentálnu	 výchovu,	 vzdelávanie	
a	osvetu.	Za	pozitívne	považujeme,	že	o	problematiku	EVVO	sa	zaujímajú	učitelia	od	materských	škôl,	
cez	 vysoké	 školy	 až	 po	 vedecké	 a	 rezortné	 inštitúcie.	 Ako	 aj	 pedagógovia	 pôsobiaci	 v	rôznych	
strediskách	environmentálnej	výchovy	a	centrách	voľného	času.	Prezentované	príspevky	poukázali	na	
širokú	škálu	spôsobov	a	úrovní	riešenia	školskej	a	mimoškolskej	EVVO.		
Jedným	 z	dôvodov	 rôznorodosti	príspevkov	 je	 samotný	 medzipredmetový	 charakter	
environmentálnej	 výchovy	 (ENV).	 ENV	 je	 na	 základných	 a	stredných	 školách	 zadefinovaná	 ako	
prierezová	 téma	a	 je	možné	 ju	 realizovať	 rôznymi	 formami.	Prostredníctvom	 jej	včlenenia	do	 iných	
učebných	 predmetov,	 kurzom,	 žiackymi	 projektmi,	 vychádzkami,	 exkurziami	 ako	 aj	 samostatným	
predmetom	 Environmentálna	 výchova.	 Ďalšie	 možnosti	 prinášajú	 mimoškolské	 formy	 výučby,	 kde	
dominujú	 záujmové	 krúžky,	 letné	 tábory,	 aktivity	 k	svetovým	 dňom	 týkajúcich	 sa	 životného	
prostredia	(ako	napr.	Deň	Zeme,	Medzinárodný	deň	vody	a	pod.).		
Napriek	širokým	možnostiam	realizácie	EVVO,	z	ktorých	sa	niektoré	prezentovali	aj	počas	konferencie	
a	množstva	 nadšencov,	 ktorí	 sa	 spolupodieľajú	 na	 šírení	 cieľov	 EVVO	musíme	 konštatovať,	 že	 stav	



EVVO	 na	 Slovensku	 nie	 je	 dostačujúci	 k	tomu,	 aby	 v	plnej	 miere	 napĺňal	 ciele	 environmentálnej	
výchovy	v	zmysle	udržateľného	rozvoja.		
	
Dôvodom	sú	dlhodobo	pretrvávajúce	problémy,	na	ktoré	poukazovala	väčšina	doposiaľ	realizovaných	
konferencií	 k	problematike	 EVVO	 a	ku	 ktorým	 sa	 postupne	 v	súčasnosti	 nabaľujú	 ďalšie	 rovnako	
podstatné	problémy.	
	
Do	 záverov	 konferencie	 účastníci	 zhrnuli	 najakútnejšie	 problémy,	 s	ktorými	 sa	 stretávajú	 učitelia	
materských,	 základných,	 stredných	 a	vysokých	 škôl,	 	mnohé	 organizácie	 zamerané	 na	
environmentálnu	výchovu	a	šírenie	environmentálnej	osvety	na	Slovensku:	
	
1	Absentujúca		štátna	stratégia	EVVO	
V	súčasnosti	 platná	 rezortná	 stratégia	 EVVO	 zahrňuje	 iba	 rezort	 životného	 prostredia.	 Cieľom	
existujúcej	 rezortnej	 koncepcie	 environmentálnej	 výchovy,	 vzdelávania	 a	osvety	 do	 roku	 2025	 je	
vytvoriť	 fungujúci	 ucelený	 systém	 environmentálnej	 výchovy,	 vzdelávania	 a	osvety	 iba	 v	rezorte	
životného	 prostredia.	 Pritom	 problematika	 EVVO	 nie	 je	 rezortná	 ale	 prierezová.	 Priamo	 sa	 dotýka	
rezortu	školstva,	ktorý	zastrešuje	všetky	stupne	vzdelávania	na	Slovensku	ale	tiež	ďalších	rezortov.		
Bez	 ucelenej	 štátnej	 stratégie	 nebude	 fungovať	 systém	 environmentálnej	 výchovy,	 vzdelávania	
a	osvety	 na	 Slovensku.	 Vzhľadom	 na	 dôležitosť	 problematiky	 EVVO	 bude	 tejto	 téme	 venovaná		
samostatná	kapitola	aj	v	pripravovanej	Stratégii	environmentálnej	politiky	SR	do	roku	2030.	
	
Navrhujeme:	

a. Pristúpiť	 k	vypracovaniu	 Štátneho	 programu	 (koncepcie)	 EVVO	 do	 roku	 2030,	 schválený	
Vládou	 SR	 s	 povinnosťou	 vypracovávania,	 vyhodnocovania,	 aktualizácie	 Akčných	 plánov	 a	
vyčlenenie	kompetencií	a	finančných	prostriedkov.			

b. Vytvoriť	stálu	medzirezortnú	a	medzisektorovú	skupinu	na	vypracovanie	Štátneho	programu	
(koncepcie),	 pre	 koordináciu	 úloh	 (koncepcie),	 na	 vyhodnocovanie	 a	 aktualizáciu	 Akčných	
plánov	 a	zároveň	 vytvoriť	 útvary	 na	MŽP,	MŠVVaŠ	 pre	 EVVO	ako	 výkonné	 orgány	 plnenia	
úloh	Štátneho	programu.		

	
2	Neexistujúce	vzdelávacie	štandardy	a	neaktuálne	ciele	pre	environmentálnu	výchovu	
Učebné	predmety	súčasného	školstva	disponujú	jasne	stanovenými	vzdelávacími	štandardmi,	ktorým	
sa	má	vyučovací	proces	podriadiť.	Štandardy	konkretizujú	obsah	vzdelávania	daného	predmetu,	tak	
aby	 bol	 primeraný	 veku	 žiakov	 a	 rozvíjal	 potrebné	 vedomosti,	 zručnosti,	 návyky	 a	 postoje.	
Environmentálna	 výchova	 je	 priamo	 implementovaná	 do	 obsahu	 jednotlivých	 vyučovacích	
predmetov	 a	je	 podložená	 vzdelávacími	 štandardmi.	 Má	 však	 charakter	 environmentálneho	
vzdelávania	 nakoľko	 stavia	 na	 naučených	 vedomostiach.	 Samotné	 vedomosti	 však	 nikdy	 nepovedú	
k	aktívnej	 ochrane	 a	tvorbe	 životného	 prostredia.	 K	tomu	 treba	 vplývať	 na	 postoje	 žiakov,	 vytvárať	
vzťah	 k	ich	 životnému	 prostrediu	 a	meniť	 ich	 hodnoty.	 To	 by	 sa	 malo	 docieliť	 prierezovou	 témou	
Environmentálna	 výchova.	 Pre	 prierezové	 témy	 však	 žiadne	 vzdelávacie	 štandardy	 neexistujú.	
Učiteľovi	 sú	 nápomocné	 len	 ciele	 environmentálnej	 výchovy	 a	 tematické	 okruhy,	 ktoré	 sú	 však	
neúplné	a	neaktuálne	nakoľko	nereflektujú	aktuálny	stav	poznania	prírodných,	spoločenských	javov,	
pedagogických	 princípov	 a	 neodzrkadľujú	 v	dostatočnej	 miere	 vzťah	 ENV	 k	 udržateľnému	 rozvoju.	
Environmentálna	 výchova	 a	vzdelávanie	 majú	 význam,	 pokiaľ	 sú	 priamo	 prepojené	 s	praxou	
a	s	každodenným	 životom	 žiakov.	 Z	toho	 vyplýva,	 že	 okrem	 definovania	 vedomostí,	 zručností,	
návykov	 a	postojov,	 ktoré	 má	 prierezová	 téma	 rozvíjať	 je	 nutné	 vytvoriť	 efektívne	 nástroje	
a	podmienky	 na	 realizáciu	 konkrétnych	 opatrení	 v	bežnom	 chode	 školy	 v	spojení	 s	výučbou	
environmentálnej	výchovy.	
	
Navrhujeme:	

a. Otvoriť	 diskusiu	 o	cieľoch,	 prioritách,	nových	 výzvach	 EVVO	 o	 účinnosti	 používaných	
nástrojov,	foriem,	metód	EVVO.	



b. Vytvoriť	 a	v	pedagogickej	 praxi	 zaviesť	 vhodné,	 veku	 primerané	 vzdelávacie	 štandardy	 pre	
environmentálnu	výchovu,	ktoré	by	bližšie	predstavili	obsah	environmentálnej	výchovy.		

c. Zosumarizovať	 a	 kriticky	 prehodnotiť	 príklady	 dobrej	 praxe	 realizácie	 environmentálnej	
výchovy	 vo	 vyučovacom	 procese	 a	na	 základe	 hodnotenia	 ich	 využiť	 vo	 vzdelávaní	
pedagógov.		

	
3	Absentujúci	systém	pregraduálnej	prípravy	učiteľov	EVVO	
Environmentálna	výchova	je	povinnou	súčasťou	vzdelávania	a	povinnosťou	každého	pedagóga	je	jej	
realizácia.	 Z	 toho	 vyplýva,	 že	 učitelia	 základných	 a	 stredných	 škôl	 musia	 implementovať	
environmentálnu	 výchovu	 do	 výučby	 svojich	 predmetov,	 i	 keď	 s	 ňou	 nemajú	 žiadne	 skúsenosti.	
Absentujú	u	nich	potrebné	vedomosti,	zručnosti	a	často	aj	vzťah	k	predmetu	vzdelávania.	Na	tomto	
nepriaznivom	stave	majú	svoj	podiel	aj	univerzity	pripravujúce	učiteľov	na	ich	pedagogickú	profesiu.	
Študenti	učiteľstva	nie	 sú	na	 realizáciu	environmentálnej	 výchovy	dostatočne	pripravení.	 Súvisí	 to	
s	tým,	 že	 na	 Slovensku	 neexistuje	 systém	 pregraduálnej	 prípravy	 učiteľov,	 ktorý	 by	 umožňoval	
všetkým	budúcim	učiteľom	(teda	nielen	tým,	ktorí	študujú	učiteľstvo	environmentalistiky,	biológie	
alebo	ekológie)	oboznámiť	sa	so	základmi	environmentálnej	výchovy.	Budúci	učitelia	by	mali	byť	tiež	
pripravení	–	napr.	na	základe	príkladov	dobre	praxe	–	na	zavádzanie	princípov	a	cieľov	udržateľného	
rozvoja	do	riadenia	a	prevádzky	škôl	(vrátane	posilnenia	participácie	žiakov,	posilnenia	praktických	
činností,	zručností	a	spôsobilostí).		
Navrhujeme:	

a. Vytvoriť	systém	pregraduálnej	prípravy	všetkých	učiteľov	environmentálnej	výchovy,	ktorý	by	
zastrešovali	 univerzity	 pripravujúce	 učiteľov	 prírodovedných	 a	spoločenskovedných	
predmetov.		

b. Vytvoriť	koncepčný	systém	kontinuálneho	vzdelávania	všetkých	pedagógov	v	oblasti	ENV.	
c. Vytvoriť	 na	 univerzitách	 skupinu	 (ústav,	 komisiu),	 ktorá	 bude	 zodpovedná	 za	 prípravu	

budúcich	učiteľov	v	oblasti	ENV.		
	

4	Dôraz	na	skutočnú	realizáciu	environmentálnej	výchovy	a	nie	na	jej	vykazovanie	
Priestor	pre	realizáciu	environmentálnej	výchovy	ako	prierezovej	témy	vedia	využívať	iba	motivovaní,	
v	 problematike	 zorientovaní	 a	 tvoriví	 pedagógovia,	 podporení	 navyše	 pochopením	 vedenia	 školy.	
Celoplošne	sú	ciele	ENV	na	školách	napĺňané	iba	formálne,	veľa	učiteliek	a	učiteľov	si	realizáciu	ENV	
iba	vykazujú,	alebo	urobia	nevyhnutné	minimum,	že	si	farebne	odlíšia	vo	svojich	časovo-tematických	
plánoch,	 ktoré	 témy	 Environmentálnej	 výchovy	 súvisia	 s	 témami	 ich	 predmetov,	 a	 tým	 sami	 seba	
presviedčajú,	že	ju	vlastne	realizujú.	
Pri	realizácii	sa	kladie	dôraz	na	predmety	prírodovedné	(prírodoveda,	vlastiveda,	prírodopis,	zemepis,	
chémia,	 fyzika).	 Podľa	 stanovených	 cieľov	 a	 obsahu	 sa	 má	 environmentálna	 výchova	 s	 rovnakým	
dôrazom	uplatňovať	aj	v	predmetoch	prvouka,	občianska	výchova	a	etická	výchova,	ale	aj	v	zdanlivo	
nesúvisiacich	ďalších	predmetoch.	
Veľký	 potenciál	 pre	 realizáciu	 ENV	 ponúkajú	 aj	 konkrétne	 opatrenia	 v	bežnom	 chode	 školy	
v	prepojení	 s	výučbou	 ako	 aj	 školy	 v	prírode,	 ktoré	 je	 možné	 využiť	 ako	 efektívny	 nástroj	 pre	
realizáciu	ENV	priamo	v	prírodnom	prostredí.		
	 	
Navrhujeme:	

a. Vytvoriť	dostatočný	priestor	pre	plnohodnotnú	realizáciu	ENV	na	školách.		
b. Otvoriť	 diskusiu	 o	 zavedení	 povinného	 predmetu	 Environmentálna	 výchova,	 ktorý	 by	

systematizoval	doposiaľ	osvojené	vedomosti	a	zručnosti	z	iných	predmetov	a	prednostne	by	sa	
zameriaval	 na	 rozvíjanie	 postojov,	 ktoré	 by	 viedli	 k	 vytváraniu	 pozitívneho	 a	zodpovedného	
vzťahu	žiakov	k	životnému	prostrediu.			

c. Motivovať	 učiteľov	 a	koordinátorov	 environmentálnej	 výchovy	 k	efektívnej	 realizácii	 ENV	 a	
zapájaní	škôl	do	rôznych	environmentálnych	projektov.	

d. Zabezpečiť	 systémovú	 podporu	 pre	 relevantné	 pomôcky,	 aktuálne	 učebnice,	 metodické	 a	



informačné	materiály.	
e. Zlepšiť	postavenie	koordinátorov	ENV	na	školách.		
f. Zefektívniť	 existujúce	 organizačné	 formy	 vyučovania	 na	 školách	 v	prospech	 ENV.	 Využiť	

potenciál	škôl	v	prírode	pre	realizáciu	ENV	priamo	v	prírodnom	prostredí.			
g. Zvýšiť	environmentálne	povedomie	zriaďovateľov	s	víziou	na	zlepšenie	podmienok	pre	prácu	

škôl	v	ENV	
	

5	Nízka	úroveň	spolupráce		
Achillovou	pätou		efektívneho	riešenie	EVVO	na	SR	je	nízka	úroveň	spolupráce	v	tejto	oblasti,	ktorá	sa	
prejavuje	na	rôznych	úrovniach.	Od	nefungujúcej	spolupráce	učiteľov	pri	riešení	medzipredmetových	
vzťahov	 až	 po	 nedostatočnú	 úroveň	 spolupráce	 medzi	 environmentálnymi	 organizáciami	 a	
inštitúciami.	 Nízka	 úroveň	 spolupráce	 je	 špecifická	 nielen	 na	 úrovni	 medzirezortnej	 a	
medzisektorovej,	ale	aj	na	úrovniach	vo	vnútri	 jednotlivých	rezortov	(napríklad	medzi	školami)	či	vo	
vnútri	sektorov	(napr.	medzi	mimovládnymi	organizáciami).	Je	tak	nedostatočne	využívaný	potenciál	
zdieľania	 námetov,	 nápadov,	 overených	 projektov,	 programov,	 inšpirácií,	 príkladov	 dobrej	 praxe	
a	pod.	 Pôda	 odborných	 envirovýchovných	 organizácií	 (či	 už	 štátnych	 či	 neštátnych)	 je	 úrodná	 na	
ekopedagogické	inovácie.	Je	preto	nešťastné	tento	potenciál	prehliadať	a	nevyužívať.	
Nedostatočne	sa	využíva	aj	potenciál	vysokých	škôl	a	akademických	pracovísk.	V	tejto	súvislosti	by	sa	
žiadalo	 urýchlene	 implementovať	 požiadavky,	 ktoré	 navrhoval	 reformný	 dokument	 Učiace	 sa	
Slovensko.	 V	 kapitole	 7	 tento	 dokument	 zdôrazňoval	 dôležitosť	 tzv.	 tretej	 spoločenskej	 misie	
vysokých	škôl	napr.	aj	v	oblasti	environmentálnych	aktivít	a	podpory	udržateľného	rozvoja	regiónov.	
	
Navrhujeme:	

a. Nájsť	 spôsob	 pre	 informovanosť	 a	 motiváciu	 škôl,	 aby	 sa	 vo	 väčšej	 miere	 zapájali	 do	
existujúcich	environmentálnych	projektov	a	programov	

b. Zabezpečiť	motivačné	podmienky	na	vzájomnú	medzisektorovú	aj	medzirezortnú	spoluprácu	a	
využiť	 potenciál	 environmentálnych	 organizácií	 a	 inštitúcií,	 vrátane	 požiadaviek	 tretej	
spoločenskej	misie	vysokých	škôl	v	oblasti	environmentálnych	aktivít	a	podpory	udržateľného	
rozvoja	regiónov	

c. Vytvoriť	 potrebné	 inštitucionálne	 podmienky	 pre	 realizáciu	 komunitných	 projektov	
zameraných	na	oblasť	environmentálnych	aktivít	a	podporu	udržateľného	rozvoja	na	miestnej	
a	 regionálnej	 úrovni	 podobne	 ako	 je	 to	 v	 Českej	 republike	 napr.	 formou	 strategického	
dokumentu	Koncepcia	podpory	Miestnej	agendy	21	(MA21)	pre	Slovenskú	republiku,	v	Českej	
republike	 takáto	 koncepcia	 už	 úspešne	 dlhodobo	 funguje	 v	 praxi	 (viď	 stránky	
https://www.zdravamesta.cz/index.shtml	a	www.dobrapraxe.cz).			

	
6	Systematizácia	štátnej	podpory	
Na	Slovensku	dlhodobo	chýba	ucelený	a	efektívny	systém	štátnej	podpory	environmentálnej	výchovy	
vzdelávania	 a	 osvety	 podporujúci	 realizáciu	 environmentálnej	 výchovy	 na	 školách,	 pre	 školy	
realizovanej	pre	školy,	širšiu	verejnosť	od	odborných	neziskových	aj	ziskových,	štátnych	aj	neštátnych	
inštitúcií.		
	
Navrhujeme:	

a. Stanoviť	rezortné	a	sektorové	zodpovednosti	v	oblasti	EVVO.		
b. Vytvoriť	stálu	medzirezortnú	a	medzisektorovú	skupinu	pre	koordináciu	úloh	koncepcie.	
c. Vytvoriť	 útvary	 na	 MŠVVaŠ	 SR,	 MŽP	 SR	 a	MK	 SR	 pre	 EVVO	 ako	 výkonné	 rezortné	 orgány	

plnenia	úloh	koncepcie.			
d. Inštitucionálne	a	personálne	posilniť	funkčný	metodický	orgán/orgány	pre	pedagógov	(ŠPÚ	+	

MPC)	na	národnej	úrovni	v	odbore	ENV.		
e. Inštitucionálne	 a	 personálne	 posilniť	 odborné	 organizácie	 verejnej	 správy	 -	 Štátny	

pedagogický	ústav,		Štátny	inštitút	odborného	vzdelávania,	Metodicko-pedagogické	centrum,		
Štátna	ochrana	prírody	SR,		Slovenská	agentúra	životného	prostredia,	múzeá.	



f. Systémovo	podporiť	koordinátorov	ENV	na	MŠ,	ZŠ	a	SŠ.		
g. Vytvoriť	sieť	štátnych	a	neštátnych	stredísk/centier	EVVO	so	zabezpečenou	prevádzkou.	
h. Vytvoriť	stabilný	podporný	finančný	nástroj	na	úrovni	štátu	a	na	úrovni	krajských	samospráv.	
i. Podporiť	 popularizáciu	 environmentálnej	 výchovy	 formou	 cieľavedomých	 	 mediálnych	

environmentálnych	kampaní	vo	verejnoprávnych	médiách.	
j. Zaviesť	 certifikáciu/akreditáciu	 programov	 EVVO	 ponúkaných	 rôznymi	 organizáciami,	 ktorá	

by	sa	týkala	priamo	programov	pre	školy,	ale	aj	vzdelávacích	programov	pre	učiteľov	
	

7	Odporúčané	národné	i	medzinárodné	programy	pre	realizáciu	EVVO	
V	súčasnosti	 je	 na	 Slovensku	 i	vo	 svete	 dostupných	 množstvo	 veľmi	 úspešných	 a	 efektívnych	
programov	 a	projektov	 EVVO,	 do	 ktorých	 sa	 školy,	 ale	 i	učitelia	 jednotlivo	 môžu	 zapájať.	 Školy	
a	učitelia	 o	týchto	 možnostiach	 často	 nevedia	 a	hlavne	 nemajú	 dostatočné	 skúsenosti	 s	ENV,	 aby	
dokázali	oceniť	jednotlivé	programy	a	vybrať	si	z	nich	tie,	ktoré	sú	vhodné	aj	pre	podmienky	ich	školy.	
To	 spôsobuje,	 že	 učitelia	 si	 niekedy	 úplne	 zbytočne	 vytvárajú	 vlastné	 aktivity,	 ktoré	 realizujú	 pod	
nálepkou	environmentálnej	výchovy.	Výsledný	efekt	sa	často	veľmi	málo	prelína	s	cieľmi	ENV.	Školy	
v	nevedomosti	 často	 podľahnú	 tzv.	 „zeleným“	 aktivitám,	 projektom	 a	programom	 firiem,	 ktoré	 ich	
v	skutočnosti	iba	využívajú	pre	svoje	marketingové	plány.	
Na	 druhej	 strane	 k	niektorým	 vynikajúcim	 medzinárodným	 projektom	 sa	 naši	 pedagógovia	
nedostanú,	nakoľko	sa	do	nich	Slovensko	ako	krajina	musí	prihlásiť.	Takýmto	kvalitným	a	osvedčeným	
systémom	je	napríklad	program	GLOBE	(http://globeproject.com/),	o	ktorý	majú	učitelia	záujem,	ale	
nakoľko	 sa	 Slovensko	 prostredníctvom	 rezortu	 školstva	 neprihlásilo	 do	 projektu,	 učitelia	 môžu	
projekt	využívať	napr.	iba	prostredníctvom	škôl	v	Českej	republike.	
	
Navrhujeme:	

a. Vytvoriť	 zoznam	odporúčaných	 národných	 a	medzinárodných	 projektov	 a	 programov	 EVVO,	
ktoré	by	mohli	byť	nápomocné	pedagógom	pri	efektívnej	realizácii	EVVO	na	školách	aj	mimo	
školu.	

b. Sprístupniť	program	GLOBE	učiteľom	slovenských	škôl.	
	
8	Prepojenie	ENV	s	výchovou	k	TUR	,	Agenda	2030	
Prepojiť	 ciele	 ako	 aj	 obsahovú	 a	procesuálnu	 stránku	 realizácie	 ENV	 s	výchovou	 k	 udržateľným	
rozvojom,	aby	sa	postupne	napĺňali	záväzky	každého	z	nás	vyplývajúce	z	Agendy	2030	pre	udržateľný	
rozvoj.	 Agenda	 2030	 bola	 prijatá	 členskými	 štátmi	 Organizácie	 Spojených	 národov	 v	roku	 2015,	 a	
vyzýva	 štáty	 k	spoločnému	 koordinovanému	 postupu	 pri	 riešení	 globálnych	 výziev.	 Ukladá	
jednotlivým	 krajinám	 povinnosť	 „do	 roku	 2030	 zabezpečiť,	 aby	 všetky	 vzdelávajúce	 osoby	 získali	
vedomosti	 a	zručnosti	 potrebné	 na	 presadzovanie	 udržateľného	 rozvoja“,	 ku	 ktorým	 patria	
komplexné	a	navzájom	previazané	problémy	ako	sú	zmena	klímy,	chudoba,	zvyšujúce	sa	ekonomické	
a	sociálne	 nerovnosti,	alebo	 neudržateľnosť	 prevládajúcich	 vzorcov	 výroby	 a	spotreby.	 Osobitne	 to	
platí	 pre	 vysoké	 školy,	 ktoré	 reprezentujú	 centrá	 vedy	 a	výskumu	 a	 pripravujú	 budúcu	 generáciu	
profesionálnych	 odborníkov	 pre	 široké	 spektrum	 oblastí	 spoločenského	 a	hospodárskeho	 života,	
vrátane	budúcich	učiteľov	pre	školy	všetkých	stupňov.	
	
Navrhujeme:	

a. Pripraviť	 systémové	 opatrenia,	 ktoré	 by	 podporili,	 aby	 sa	 školy	 všetkých	 stupňov	 (vrátane	
vysokých	 škôl)	 usilovali	 stať	 sa	 „udržateľnými	 školami“	 a	 tým	 poskytovali	 pozitívny	 vzor	 a	
praktické	 skúsenosti	 so	 zavádzaním	 princípov	 udržateľného	 rozvoja	 a	environmentálneho	
správania	do	svojho	manažmentu.	

b. Zvyšovať	 povedomie	 žiakov,	 študentov	 a	učiteľov,	 ale	 aj	 širokej	 verejnosti	 o	dôležitosti	
rozvojovej	 spolupráce,	 zahraničnej	 pomoci	 a	 regionálnych	 cezhraničných	 projektov	 a	o	
potrebe	 rozširovať	 a	upevňovať	 partnerstvá	 na	 miestnej	 a	regionálnej	 úrovni	 s	cieľom	
spoločne	presadzovať	princípy	udržateľného	rozvoja	vo	všetkých	oblastiach	života	spoločnosti.	



c. Zavádzať	 do	 výučby	 na	 všetkých	 stupňoch	 škôl	 (vrátane	 VŠ)	 čo	 najviac	 tém	 súvisiacich	
s	udržateľným	 rozvojom;	 väčšiu	 pozornosť	 treba	 venovať	 sociálnym,	 kultúrnym	
a	ekonomickým	 témam;	prieskumy	na	 školách	potvrdzujú,	 že	 sa	problematika	udržateľnosti	
ešte	stále	spája	najmä	s	ekologickými	a	environmentálnymi	aspektmi	
	

9	Chýbajúca	sieť	ekocentier	
Pre	 Slovensko	 je	 špecifická	 poddimenzovaná	 infraštruktúra	 EVVO,	 najmä	 čo	 sa	 týka	 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.	
	
Navrhujeme:	

a. Dobudovať	poddimenzovanú	infraštruktúru	EVVO.	
b. Vytvoriť	 systémový	 a	 stabilný	 finančný	 nástroj	 na	 úrovni	 štátu	 aj	 na	 úrovni	 krajských	

samospráv	 na	 plnenie	 úloh	 Štátneho	 programu	 (koncepcie)	 EVVO	 (vrátane	 financovania	
prevádzky	štátnych	aj	neštátnych	stredísk	environmentálnej	výchovy	a	ekocentier),	ktorý	by	
bol	založený	na	princípoch	spravodlivej,	otvorenej	a	transparentnej	verejnej	súťaže.		
	

10	Výskum	v	oblasti	EVVO	
Za	účelom	zefektívňovania,	 	modernizácie	a	vývoja	problematiky	EVVO	je	potrebný	náležitý	výskum.	
Výskum	 by	 mal	 byť	 zameraný	 nielen	 na	 	 analýzu	 súčasného	 stavu	 EVVO	 vo	 formálnom	 aj	
neformálnom	 vzdelávaní,	 ale	 aj	 na	 účinnosť	 školskej	 a	mimoškolskej	 environmentálnej	 výchovy	 a	
vzdelávania,	 tvorbu	 aktuálneho	 kurikula,	 efektivitu	 používaných	 vyučovacích	 prostriedkov,	
mapovanie	príkladov	dobrej	praxe	a	pod.	
	
Navrhujeme:	

a. Podporiť	 výskum	 v	oblasti	 EVVO	 cielene	 zameranými	 grantovými	 schémami	 pre	 univerzity	
a	Slovenskú	akadémiu	vied	s	možnosťou	participácie	tretieho	sektora	na	realizovaní	výskumu.	

b. Obnoviť	 grantovú	 schému	 APVV	 (Agentúra	 na	 podporu	 výskumu	 a	 vývoja)	 na	 podporu	
vzdelávacích	 a	odborno-popularizačných	 aktivít.	 Konkrétne	 sa	 jedná	 o	program:	 "Podpora	
ľudského	potenciálu	 v	 oblasti	 výskumu	a	 vývoja	a	popularizácia	 vedy",	 ktorý	 bol	 agentúrou	
uzavretý	v	roku	2009	

	
	
	
	
	


