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Abstrakt  

Autorky príspevku zastávajú názor, že environmentálne vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu pri aplikácii 

princípov udržateľného rozvoja v praxi. V príspevku prezentujú čiastkové výstupy výskumu, ktorý bol realizovaný 

medzi študentmi ekonomických a manažérskych študijných programov na vysokých školách v Slovenskej 

republike za účelom zmapovania súčasnej situácie v oblasti environmentálneho vzdelávania budúcich 

manažérov na slovenských vysokých školách ako aj vnímanie potreby vzdelávania sa v tejto oblasti zo strany 

študentov. 
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Abstract  

The authors hold the view that environmental education plays a key role in the application of the principles of 

sustainable development into practice. The paper presents partial outcomes of research, which was conducted 

among students of economic and management courses at universities in the Slovak Republic in order to map 

out the current situation in the field of environmental education of future managers at Slovak universities as 

well as the students ´perception of the need of education in this area. 
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ÚVOD 
 
Posledné tri desaťročia sa spájali s diskusiou o tom, čo je a čo nie je udržateľné. Do tejto diskusie sa zapojilo 
množstvo skupín, počnúc rôznymi organizáciami, cez národné vlády až po medzinárodné organizácie. Koncept 
udržateľného rozvoja si našiel svoju cestu aj do podnikateľskej komunity. Pochopenie a prijatie udržateľného 
rozvoja v podnikoch nabralo na význame. Mnoho známych spoločností integruje udržateľnosť do svojich 
obchodných stratégií a postupov. Výzvou udržateľného rozvoja je v tomto ponímaní prijatie obchodných 
stratégií a aktivít, ktoré zohľadňujú potreby organizácie a jej stakeholderov v súčasnosti a zároveň sa snažiť 
o ochranu, udržanie a podporu ľudských a prírodných zdrojov, ktoré budú potrebné v budúcnosti. (IISD, 1992) 
Aj napriek tomu, že tvorba konceptov udržateľného rozvoja rapídne napreduje, proces implementácie 
udržateľnosti je len veľmi pomalý. Ako to uviedla WSSD v roku 2002, udržateľný rozvoj ostáva pre väčšinu 
svetovej populácie len v teoretickej rovine.  
 
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE K UDRŽATEĽNÉMU ROZVOJU 
 
Uplatňovanie udržateľného rozvoja vyžaduje nové prístupy od vedcov, inžinierov i manažérov, pričom kľúčovú 
úlohu tu zohráva ich vzdelávanie a príprava na prax. Rands (2009) hovorí o princípe osobnej zodpovednosti, 
vďaka ktorej jednotlivci prispievajú k udržateľnému rozvoju.  Manažérov, resp. budúcich manažérov môžeme 
chápať tiež ako skupinu jednotlivcov, ktorí majú viaceré právomoci, a s nimi súvisiacu zodpovednosť. Preto 
možno environmentálne vzdelávanie manažérov a ich výchovu k udržateľnému rozvoju chápať ako kľúčové pri 
praktickom implementovaní princípov udržateľného rozvoja v praxi. 
Potreba environmentálnej výchovy a vzdelávania  je zakotvená vo viacerých dokumentoch medzinárodného 
a národného významu, ako napr. Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl 
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v Slovenskej republike a v systéme celoživotného vzdelávania (2006) a jej akčný plán – Akčný plán výchovy 

a vzdelávania k TUR v SR (2006), Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku (1997), Akčný plán TUR 

v SR na roky 2005 – 2010 (2005), Stratégie EHK OSN pre výchovu k TUR (2005) , ako aj ďalšie národné 

a medzinárodné záväzky Slovenskej republiky. 

Na Slovensku bola v roku 2009 usporiadaná národná konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorej 
usporiadateľom bola Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Bola to už v poradí piata 
konferencia, ktorá nadväzovala najmä na 3. a 4. národnú konferenciu, orientované na problematiku 
environmentálnej výchovy a vzdelávania v školách Slovenskej republiky, a na druhej strane vychádzala zo 
záverov a odporúčaní stretnutia predstaviteľov ministerstiev životného prostredia a školstva konaného vo 
Vilniuse v roku 2005 obsiahnutých v Stratégii EHK OSN pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju. Výstupy 
konferencie boli publikované v zborníku Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju. (Halašová, 2009) 
Téme environmentálneho vzdelávania manažérov boli venované dve špeciálne čísla časopisov (1) The Journal 
of Teaching in International Business, (Mintu, Lozada, Polonsky, 1993) ktorý obsahoval deväť článkov, ktoré 
otvárali témy a navrhovali riešenia pre fakulty manažérskeho a ekonomického zamerania na začlenenie 
problematiky ochrany životného prostredia do učebných osnov  budúcich manažérov a (2) Journal of 
Management Education (Egri, Rogers, 2003), ktorý bol venovaný otázke environmentálneho vzdelávania 
manažérov. Časopis obsahoval osem článkov, ktoré poskytovali koncepčné rámce, pedagogické prístupy, 
prípadové štúdie, osnovy seminárov, cvičenia a aktivity zamerané na integrovanie problematiky ochrany 
životného prostredia do existujúcich kurzov, alebo na tvorbu samostatných kurzov zaoberajúcich sa touto 
problematikou. 
Autori hore uvedených príspevkov sa zhodujú v tom, že environmentálne vzdelávanie manažérov by malo 
podporovať povedomie, pochopenie a záujem, ktoré motivujú študentov k environmentálnym aktivitám 
a environmentálne udržateľnému správaniu v ich osobnom, spoločenskom aj pracovnom živote. 
Nesprávne predpoklady mnohých tradičných ekonomických modelov a manažérskych prístupov sťažujú ich 
úspešné použitie v praxi. V súčasnosti však vznikajú nové ekonomické modely v rámci odboru ekonómie 
a manažmentu ale i mimo neho. Keďže manažéri v obchodných organizáciách sa väčšinou rozhodujú v rámci 
globálneho ekonomického systému, práve oni potrebujú nové modely najviac. Mnoho záujmových skupín 
vyjadruje obavy o Zem a budúce generácie. Manažéri, ako konštatujú Stead a Stead (2009), nemajú na výber – 
ak chcú efektívne riešiť tieto problémy, musia začať používať nové modely, hodnoty a metódy. Od toho závisí 
prežitie ich firiem aj ich druhu. 
Podmienkou praktického uplatňovania udržateľného rozvoja a teda aj environmentálne udržateľnej spoločnosti 
sú environmentálne uvedomelí študenti. V súvislosti s tým sa otvára otázka, ako vysoké školy pripravujú 
budúcich manažérov na súčasné podmienky, v ktorých rozhodovanie v zmysle „tripple bottom line“ je 
nevyhnutnosťou. V ďalšej časti tohto príspevku prezentujeme čiastkové výstupy výskumu, ktorý sme realizovali 
medzi študentmi ekonomických a manažérskych študijných programov na vysokých školách v Slovenskej 
republike za účelom zmapovania súčasnej situácie v oblasti environmentálneho vzdelávania budúcich 
manažérov na slovenských vysokých školách ako aj vnímanie potreby vzdelávania sa v tejto oblasti zo strany 
študentov.  
 
VÝSKUM  
 
Cieľom  výskumu bolo zistiť, či študenti - budúci manažéri, považujú za potrebné vzdelávať sa aj v oblasti  trvalo 
udržateľného rozvoja.  Čiastkovým cieľom výskumu bolo zistiť, či študenti ako budúci manažéri, budú motivovať 
svojich podriadených a kolegov k činnostiam, ktoré povedú k ochrane životného prostredia. Ďalším čiastkovým 
cieľom výskumu bolo zistiť, aký  je vzájomný vzťah medzi potrebou vzdelávať sa v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja a motiváciou budúcich podriadených a kolegov a vzájomný vzťah medzi potrebou vzdelávať sa a 
realizáciou činnosti na zlepšenie životného prostredia. 
 
Metodika výskumu 
Na zistenie základných údajov bol použitý dotazník, ktorý okrem iných obsahoval aj otázky o potrebe vzdelávať 
v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a o možnej motivácií budúcich podriadených a kolegov k ochrane 
životného prostredia.  Otázky boli uzatvorené a na odpoveď mohli študenti využiť 5 možnosti v rámci Likertovej 
škály. Výskum bol realizovaný v prvom polroku 2012.  V rámci výskumu boli sformulované dve čiastkové 
hypotézy. 
H1: Tí študenti, ktorí cítia potrebu vzdelávať sa v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, budú ako manažéri 
motivovať svojich podriadených a kolegov k činnostiam, ktoré povedú  k ochrane životného prostredia. 
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H2: Tí študenti, ktorí cítia potrebu vzdelávať sa v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, budú realizovať činnosti 
na zlepšenie životného prostredia. 
 
Výskumná vzorka  
Výskumnú vzorku tvorilo 173 študentov zo  Slovenskej republiky,  ktorí študujú zameranie ekonomika 
a manažment. Oslovení boli tí študenti, ktorí končili bakalárske a magisterské štúdium. U týchto študentov sa 
predpokladalo, že ako budúci manažéri sa stretnú s problematikou trvalo udržateľného rozvoja a v rámci 
svojich pracovných povinnosti budú môcť pôsobiť na svojich podriadených a kolegov, aby zlepšovali v rámci 
svojich možností  životné prostredie. Študenti neboli oslovení štatistickým náhodným spôsobom. Dôležitým 
faktom pri oslovení študentov bola možnosť osobného doručenia dotazníka, aby sa dosiahla čo možno najvyššia 
návratnosť dotazníkov, čím by sa  zároveň zabezpečili čo možno najrelevantnejšie výsledky. 
 
Výsledky a interpretácia dát  
Ako prvé boli vyhodnotené odpovede na konštatovanie: "Ako manažér považujem za potrebné vzdelávať sa aj 
v oblasti ochrany životného prostredia." 
Na grafické znázornenie bol použitý stĺpcový graf, ktorý umožňuje prehľadné vizuálne usporiadanie získaných 
dát. 
 Graf 1 Potreba vzdelávať sa  

 
 Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Ako je vidieť z grafu, oslovení študenti cítia potrebu vzdelávať sa v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Výrazná 
nadpolovičná väčšina študentov uviedla, že by sa mali vzdelávať aj v tejto problematike. Len 15 študentov 
uviedlo, že nevedia, či sa majú v tejto oblasti vzdelávať a ani jeden študent neoznačil možnosť skôr nie a nie. Na 
základe týchto výsledkov sa dá predikovať, že drvivá väčšina súčasných študentov si uvedomuje dôležitosť 
trvalo udržateľného rozvoja, čo je signálom k tomu, aby sa tejto problematike venovala pozornosť aj na 
vysokých školách. 
Na konštatovanie "Ako  manažér budem  motivovať svojich podriadených, kolegov, vedenie podniku 
k aktivitám smerujúcim k ochrane životného prostredia." odpovedali študenti tak, ako je to uvedené v 
stĺpcovom grafe 2. 
 
 Graf 2 Motivácia podriadených a kolegov 

 
 Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Aj tu drvivá nadpolovičná väčšina študentov uviedla, že svojich podriadených a kolegov budú motivovať k 
realizácií činnosti, ktoré povedú k zlepšeniu životného prostredia. Len 17 študentov sa k tomu nevedelo 
vyjadriť. Aj to, že možnosť skôr nie a nie neoznačil ani jeden študent, svedčí o tom, že budúci manažéri si 
uvedomujú dôležitosť ochrany životného prostredia a motivovania  ostatných k činnostiam, ktoré ho pomôžu 
zlepšovať. 
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V ďalšej časti výskumu sa zisťovalo, či existuje  korelačný vzťah medzi potrebou vzdelávať sa v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja  a  motivovaním svojich podriadených a kolegov k činnostiam, ktoré povedú  k ochrane 
životného prostredia. Na jeho zistenie sa použil Pearsonov korelačný koeficient a koeficient Sig. (2-tailed). 
 
 Tabuľka 1 Korelácia medzi potrebou vzdelávať sa a motivovaním podriadených 

Korelácia Potreba vzdelávať sa Motivovanie podriadených 

Personov koeficient 0,967 0,967 

Sig.(2-tailed) 0,007 0,007 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Pearsonov korelačný koeficient dosiahol hodnotu 0,967, čo svedčí o tom, že vzájomná závislosť týchto dvoch 
premenných je vysoká. Potvrdzuje to aj koeficient Sig.(2-tailed), ktorý dosiahol hodnotu 0,007, pretože 
korelácia je signifikantná pri Sig.(2-tailed) 0,001. Na základe týchto výsledkov sa dá konštatovať, že hypotéza H1 
sa potvrdila. Na základe toho sa dá aj predikovať, že manažér, ktorý sa na vysokej škole vzdelával aj v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja, bude uvedomelý a bude motivovať svojich podriadených a kolegov k takým 
činnostiam, ktoré povedú k zlepšovaniu životného prostredia v rámci ich osobných možností. 
Aj na potvrdenie, respektíve vyvrátenie hypotézy H2: "Tí študenti, ktorí cítia potrebu vzdelávať sa v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja, budú realizovať činnosti na zlepšenie životného prostredia (ŽP)." sa použil 
Pearsonov korelačný koeficient.  
 
 Tabuľka 2 Korelácia medzi potrebou vzdelávať a činnosťami na zlepšenie ŽP  

Korelácia Potreba vzdelávať sa Činnosti na zlepšenie ŽP 

Personov koeficient 0,927 0,927 

Sig.(2-tailed) 0,23 0,23 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Pearsonov korelačný koeficient dosiahol hodnotu 0,927, čo svedčí o tom, že vzájomná závislosť týchto dvoch 
premenných je vysoká. Potvrdzuje to aj koeficient Sig.(2-tailed), ktorý dosiahol hodnotu 0,23, pretože korelácia 
je signifikantná pri Sig.(2-tailed) 0,05. Na základe týchto hodnôt sa dá konštatovať, že hypotéza H2 sa potvrdila, 
čo znamená, že existuje pomerne silný korelačný vzťah medzi potrebou vzdelávať sa v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja a činnosťami na zlepšenie životného prostredia. Tieto údaje môžu svedčiť o tom, že  
manažéri, ktorí sa vzdelávali aj v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, si uvedomujú dôležitosť zlepšenia a 
ochrany životného prostredia a v rámci svojich možnosti sa pokúsia realizovať také činnosti, ktoré pomôžu 
životné prostredie zlepšiť. 
 
DISKUSIA 
 
Výsledky výskumu preukazujú, že študenti sú si vedomí významu environmentálnych problémov, ktorým čelí 
naša spoločnosť a považujú za potrebné vzdelávať sa v tejto oblasti. Výsledky výskumu poukazujú aj na veľkú 
mieru motivácie realizovať aktivity smerujúce k ochrane životného prostredia a udržateľnej spoločnosti 
a zároveň k týmto aktivitám motivovať svojich kolegov, podriadených ale aj vedenie organizácie. Na základe 
toho možno konštatovať, že je veľmi dôležité implementovať do učebných osnov vhodných predmetov aj 
problematiku ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Ak bude táto problematika prezentovaná 
zmysluplne, formou, aká je študentom manažmentu blízka a sú schopní jej rozumieť, porastie ich motivácia 
k environmentálnym aktivitám a environmentálne udržateľnému správaniu v ich osobnom, spoločenskom aj 
pracovnom živote. Taktiež účasť na riešení praktických problémov spojených s ochranou životného prostredia 
formou prípadových štúdií alebo projektov zmeny môžu významne prispieť k balíku environmentálnych 
zručností, ktoré budúci manažéri môžu vo svojej praxi využiť. 
 
ZÁVER 
 
Výchova k TUR vyžaduje presmerovanie od zabezpečovania vedomostí smerom k prejednávaniu problémov a 
hľadaniu možných riešení. Preto by si vzdelávanie malo zachovať tradičné zameranie na výučbu jednotlivých 
vyučovacích predmetov a zároveň otvoriť možnosti pre mnohostranné a interdisciplinárne skúmanie situácií 
reálneho života. Je tiež potrebné zdôrazniť, že okrem poskytnutia balíka informácií je nevyhnutné usilovať sa aj 
o zmenu postojov a hodnôt, čo je niekedy nad rámec klasického vyučovacieho procesu, avšak je to veľmi 
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dôležitou pridanou hodnotou a pri implementácii princípov udržateľného rozvoja do praxe hrá významnejšiu 
úlohu ako množstvo vedomostí a zručností. Tento fakt by mal ovplyvniť štruktúru vzdelávacích programov a 
vyučovacie metódy, čo vyžaduje premenu pedagógov z výlučne prenášačov a premenu študentov z výlučne 
recipientov tak, aby obe skupiny tvorili tím. Možnosti na využitie výchovy a vzdelávania k TUR pre navodenie 
zmien v individuálnom vedomí je veľa. Kľúčovú úlohu tu zohráva aj samotná univerzita, kde sa študenti môžu 
niekedy po prvý krát stretnúť s praktickým aplikovaním princípov udržateľného rozvoja.  Mnohé univerzity, 
najmä však v USA a v Západnej Európe už nastúpili na cestu udržateľnosti, napr. cez program Green campus, 
alebo zavedením schémy EMAS (Eco-management and Audit Scheme), čím dávajú dobrý príklad aj svojim 
poslucháčom. Environmentálne uvedomenie budúcej generácie manažérov vyústilo aj k zakladaniu nových 
študijných odborov a programov zameraných na environmentálny manažment alebo spoločenskú 
zodpovednosť organizácií. 
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