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ABSTRAKT  

 

Predkladaný príspevok komplexne analyzuje rozvojové programy a strategické dokumenty medzinárodnej a 

európskej environemntálnej politiky orientované na problematiku environemntálnej výchovy a vzdelávania 

k udržateľnému rozvoju, s cieľom identifikovať úlohy a priority kladené na výchovno vzdelávacie prostredie 

vysokých škôl a univerzít. 
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ABSTRACT  

 

The article analyzes the complex development programs and strategic documents of international and 

European environemntal policy oriented issues environmental education for sustainable development, in order 

to identify the role and the priority given to educational learning environment of colleges and universities. 
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ÚVOD 
 
Environmentálna politika Európskej únie sa vyvíjala súbežne s vznikom a vývojom medzinárodnej 
environmentálnej politiky.  
Dokumenty prijaté na úrovni Európskej únie reagujú a nadväzujú na zdrojové dokumenty environmentálnej 
politiky na celosvetovej úrovni a zároveň užšie špecifikujú jej smerovanie pre konkrétne štáty európskej únie.  
Environmentálna politika je súhrn predstáv, koncepcií, stratégií, cieľov a zásad politických, hospodárskych resp. 
záujmových subjektov (napr. vlády, verejnej správy, vedenia firmy) vyjadrujúci ich:      

• postoj k životnému prostrediu,  

• reakciu na problémy životného prostredia,  

• vôľu riešiť tieto problémy,  

• spôsob dosiahnutia rovnováhy medzi uspokojovaním ľudských potrieb a reprodukčnej schopnosti 
prírody. [12] 

 
 
Základné zdrojové dokumenty environmentálnej politiky 
 
Environmentálna politika je pravdepodobne tou sférou verejnej politiky EÚ, ktorá prešla najdynamickejším 
vývojom. [12] 
Prehľad základných zdrojových dokumentov environmentálnej politiky prijatých na celosvetovej úrovni 
približuje obr. 1, so súčasným zohľadnením časového hľadiska.  
Schéma zároveň heslovite identifikuje základné ciele a priority vyplývajúce z jednotlivých dokumentov, týkajúce 
sa potreby zavádzania environmentálneho vzdelávania na vysokých školách a univerzitách. 
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Konferencia OSN o humánnom 
ŽP 

Štokholm: 5. – 6. jún 1972 

- poukázala na význam a potrebu medzinárodnej spolupráce v oblasti ŽP; 
- prijatý dokument Deklarácia o ŽP človeka – deklaroval právo človeka na 

priaznivé ŽP 
- zásada č. 19: „Vzdelávanie v oblasti ŽP je nutné rozširovať tak, aby 

sa docielili zodpovedné správanie jednotlivcov, podnikov a obcí pri 
tvorbe a ochrane ŽP“. [1] 

Tbiliská konferencia 
o environ. výchove 

Tbilisi: 14. – 26. 10 1977 

- „vytvori ť nové vzory správania sa jednotlivcov, skupín a spoločenstiev vo 
vzťahu k ŽP; 

- poskytnúť každému možnosť získať vedomosti, hodnoty a schopnosti, 
potrebné pre ochranu ŽP;  

- podporiť vedomie starostlivosti o hospodárske, sociálne, politické 
a ekologické súvislosti v mestách a na vidieku; 

- environmentálna výchova nie je predmet alebo vedná disciplína, ale 
proces vzdelávania a výchovy a musí byť súčasťou komplexnej výchovy 
a musí začleniť každého jedinca do aktívneho procesu riešenia problémov, 
ktoré sa dotýkajú environmentálnych problémov spoločenstva“.  [2] 

A 

Svetová charta prírody 
Nairobi: október 1982 

Zásada č. 15: „Znalosti o prírode by sa mali šíriť všetkými možnými 
prostriedkami, najmä environmentálnym vzdelávaním, ktoré by malo tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť všeobecného vzdelávania“. [3] 

Svetová komisia pre ŽP a 
rozvoj 

OSN: 1983 

- vytvorená pre riešenie rastúcej obavy "o urýchľovanie zhoršovania 
životného prostredia človeka i prírodné zdroje a dôsledky tohto 
zhoršovania pre ekonomický a sociálny rozvoj". [4] 
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Naša spoločná 
budúcnosť 

Správa: 1987 
 

- celosvetové definovanie pojmu TUR; 
- správa zdôrazňuje, že výchovno-vzdelávacie organizácie majú kľúčové 

postavenie pre smerovanie k TUR. 

Podnikateľská charta 
pre TUR 

Medzinár. obchodná 
komora: 1990 

Zásada č. 4:  „potreba environmentálneho vzdelávania a motivovania 
zamestnancov, za účelom vykonávania pracovných aktivít ekologickým 
a zodpovedným spôsobom“. [5] 

- Charta predstavila základ  vzniku environmentálnych manažérskych 
systémov. 

Konferencia OSN o ŽP 
a rozvoji 

Rio de Janeiro: 2. – 14. 6. 
1992 

 

Deklarácia o životnom prostredí človeka tzv. Rio deklarácia 
Zásada č. 9: „Potreba spolupráce a posilnenie výmeny vedeckých 
a technologických poznatkov s dôrazom na zvyšovanie úrovne trvalo 
udržateľného rozvoja“. [6] 
Zásada č. 22: “zapojenie miestnych spoločenstiev do procesu dosahovania 
trvalo udržateľného rozvoja, využitie ich znalostí, zvyklostí a tradícií“. [6] 

Agenda 21 
Kapitola 25: Deti a mládež v trvalo udržateľnom rozvoji 

- Oblasť A: Zvýšenie úlohy mládeže a jej aktívnej účasti na ochrane 
životného prostredia a na urýchlení ekonomického a sociálneho 
rozvoja; 

- Oblasť B: Deti a TUR; 
Kapitola 36: Podpora vzdelávania, osvety a odbornej prípravy pre jednotlivé 
krajiny 

- Oblasť A: Zmena orientácie vzdelávania smerom k TUR; 
- Oblasť B: Zvyšovanie uvedomenia verejnosti; 
- Oblasť C: Podpora odbornej prípravy. [7] 
 

A 

Komisia pre TUR 
1993 

- Úlohou Komisie bolo zabezpečiť implementáciu Rio deklarácie a Agendy 21; 
- v roku 1996 v New Yorku bol prijatý prvý súbor indikátorov TUR (132 

indikátorov); 
- hodnotenie uplatňovania TUR na úrovni jednotlivých štátov. 

B 

Tokijská deklarácia 
24. 5. 1997 

„Dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja závisí od uvedomelosti 
občanov, ktorá udržuje environmentálne zodpovednú spotrebu a osobné 
správanie, vplýva na politický proces a podnecuje výrobcov, aby zavádzali 
environmentálne vhodné / šetrné / priaznivé výrobné technológie a výrobky. Na 
pozdvihnutie takéhoto uvedomenia je nevyhnutné, aby výchova k trvalej 
udržateľnosti neobsahovala len trvalo udržateľné praktiky ako recyklovanie a 
ochranu, ale aby postupne vštepovala študentom úctu k prírode a zavádzala 
interdisciplinárny prístup, ktorý integruje environmentálne, ekonomické a 
sociálne otázky.“ [8]  
 

Konferencia OSN o TUR 
Johanessburg: 26. 8. – 4. 

11. 2002 

Johannesburská deklarácia o trvalo udržateľnom rozvoji a Implementačný 
plán 

- konštatovala nedostatky v rámci environmentálnej výchovy a vzdelávania; 
- opatrenie – v rámci vzdelávacieho procesu je nutné upriamiť pozornosť najmä 

na výchovu a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju, jej obsahovú náplň, 
zabezpečenie a realizáciu. 
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Obr. 1- Schematický vývoj zdrojových dokumentov environmentálnej politiky na celosvetovej úrovni 

 
Z uvedeného schematického prierezu vývoja je zrejmé, že environmentálnej politike sa na celosvetovej úrovni v 
rokoch 1972 až 2009 venovala významná pozornosť. Tým sa vytvorili nevyhnutné podmienky na jej hlbšie 
rozpracovávanie na úrovni Európskej únie. Jej vznik je teda možné zaradiť do obdobia prelomu 60. a 70. rokov 
minulého storočia. Základ environmentálnej politiky EÚ tvorí predovšetkým šesť akčných programov ochrany 
životného prostredia, ale aj ďalšie programy a dokumenty.  
Otázkam životného prostredia sa politika EÚ začala venovať po udalostiach a záveroch Štokholmskej 
konferencie v roku 1972, kedy sa starostlivosť o životné prostredie stáva jej súčasťou. 
 

 
 
 
 
 

Prvý akčný program 
ochrany ŽP ES 

na roky: 1973-1977 

Predstavoval začiatok systematickej politiky ŽP v EÚ. Definuje prvé zásady 
a priority environmentálnej politiky ES: 

- prevencia a obmedzovanie škôd na ŽP; 

- ochrana ekologickej rovnováhy; 

- racionálne využívanie prírodných zdrojov. 

Druhý akčný program 
ochrany ŽP 

na roky: 1977-1981 

Zameriaval sa na prevenciu a racionálne využívanie prírodných zdrojov 
s dôrazom kladeným na potrebu posudzovania vplyvov ľudskej činnosti na 
ŽP. 

C 

Tretí akčný program 
ochrany ŽP 

na roky: 1982-1986 

Bol orientovaný na uplatňovanie emisných limitov, zavádzanie tzv. 
technológií „na konci rúry“ (End of Pipe) a na riešenie jednotlivých 
environmentálnych problémov. Jeho cieľom bola stabilizácia 
environmentálnej politiky Spoločenstva v súlade s vývojom v jednotlivých 
členských štátoch. 

B 

Svetový kongres environmentálnej 
výchovy 

Portugalsko 2003, Rio de Janeiro 2004, 
Taliansko 2006, Južná Afrika 2007, 

Kanada 2009 

- prispieť k napĺňaniu cieľov deklarovaných v Dekáde OSN výchovy 
k trvalo udržateľnému rozvoju na roky 2005-2014. 
- vízia Dekády OSN predstavila vzdelávanie ako ucelený 

a interdisciplinárny prístup k rozvoju znalostí a zručností potrebných 
pre trvalo udržateľnú budúcnosť, ako aj k zmenám v hodnotovom 
rebríčku a životnom štýle;  

- dekáda chápe vzdelávanie ako primárny prostriedok premeny 
spoločnosti smerom k trvalej udržateľnosti. [4] 

Rámcový program 
medzinárodnej implementačnej 

schémy Dekády 
UNESCO 

Konštatoval, že ministerstvá školstva, ako aj ostatné rezorty jednotlivých krajín 
sú zodpovedné za vytvorenie národnej stratégie výchovy a TUR a za 
podporovanie povedomia o TUR a výchove k nemu. [9] 

Medzinárodná konferencia o 
vzdelávania 

Ženeva: 25. – 28. 11. 2008 

Zdôraznila potrebu a zmenu postojov pedagógov v procese premeny k TUR. 

Svetová konferencia UNESCO 
o vzdelávaní k TUR 

Bonn: 31. 3. – 2. 4. 2009 

- účastníci zhodnotili čo bolo dosiahnuté v prvej polovici roka Dekády OSN 
pre TUR a diskutovali o prioritách pre budúce obdobie  

- riešenie dynamiky formovania rozvoja vysokoškolského vzdelávania. [10] 
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Obr. 2 Schematický vývoj zdrojových dokumentov environmentálnej politiky na európskej úrovni 

 
 

Jednotný Európsky pakt 
rok: 1987 

Environmentálna politika nadobudla právny základ. 

Štvrtý akčný program 
ochrany ŽP 

na roky: 1987-1992 

Bol zameraný na účinnú implementáciu práva, na reguláciu vplyvov a zdrojov 
znečisťovania ŽP a vytváranie pracovných príležitostí.   
 

Zdôrazňuje potrebu podporovať environmentálne povedomie verejnosti a 
environmentálnu výchovu, ako aj informovanie verejnosti o environmentálnom 
význame politických koncepcií, plánov a programov. 

 

Charta pre novú Európu 
Paríž: 1990 

C 

Šiesty environmentálna akčný 
program EÚ 

názov: Životné prostredie 2010 

Zameriaval sa najmä na uplatňovanie a dodržiavanie predpisov a na plnenie 
prijatých opatrení v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Navrhol päť 
prioritných prístupov, medzi ktorými figuruje posilňovanie 
environmentálneho povedomia a zmien správania sa obyvateľov, pri riešení 
environmentálnych problémov. 

Stratégia EHK OSN pre 
výchovu k TUR 

Vilnius: 17. – 18. marec 
2005 

Úlohy vyplývajúce zo Stratégie: 
- „zabezpečenie, aby mechanizmus politiky, normatívno-právna báza 

a organizačné rámce podporovali presadenie výchovy k TUR; 
- presadenie trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom formálneho, 

neformálneho a informálneho učenia; 
- získanie schopnosti u pedagógov zakomponovať TUR do svojej výučby; 
- zabezpečenie dostupnosti vhodných vyučovacích prostriedkov a učebno-

metodických pomôcok pre výchovy k TUR; 
- podporovanie výskumu a vývoja v oblasti výchovy k TUR; 
- upevňovanie spolupráce v oblasti výchovy k TUR na všetkých úrovniach 

v rámci regiónu EHK OSN“.[11] 
Opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov zvlášť pre VŠ: 
- „priatie základných dokumentov pre výchovu k TUR na všetkých stupňoch 

vzdelávania; 
- stimulovanie rozvoja medzinárodnej spolupráce; 
- tvorba poradenských mechanizmov; 
- zahrnutie princípov TUR do vyučovacích programov na všetkých stupňoch 

vysokoškolského štúdia; 
- zlepšenie materiálnej bázy vzdelávania so zameraním riadenia 

vzdelávacích zariadení na TUR“. [11] 
Fázy implementácie: 
„ Fáza I (do roku 2007): vytvorenie pevného základu na začatie 
implementácie; preskúmanie súčasnej politiky, právnych a organizačných 
rámcov, finančných mechanizmov a vzdelávacích činností, odhalenie všetkých 
prekážok alebo nedostatkov, tvorba evalvačných metód a ukazovateľov na 
implementáciu výchovy k TUR. Fáza II (do roku 2010): implementácia 
ustanovení Stratégie by mala byť v plnom prúde. V tomto ohľade by krajiny 
mali preskúmať pokrok dosiahnutý pri implementácii ich príslušných 
národných stratégií a v prípade potreby ich revidovať.  
Fáza III  (do roku 2015 a ďalej): krajiny by mali dosiahnuť značný pokrok 
v implementácii výchovy k TUR“. [11] 

Piaty akčný program 
ochrany ŽP 

na roky: 1992-2000 

Cieľom programu bolo prostredníctvom Európskeho spoločenstva podporovať 
TUR. Program predstavil  nový prístup environmentálnej politiky  založenej 
na nasledovných princípoch:  

- „princíp rozšírenia rozsahu politických nástrojov – vzdelávanie 
a informácie, technický vývoj a pod.  

- princíp podpory odborného výskumu a profesionálnej výučby v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja“.[4] 
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ZÁVER 
 
Z prehľadu základných zdrojových dokumentov environmentálnej politiky prijatých na celosvetovej úrovni je 
zrejmé, že presadzovanie objektívnych záujmov a potrieb životného prostredia sa ako pokračovanie impulzov 
z celosvetovej úrovne premietlo v plnej miere a na dostatočnej úrovni do politík Európskej únie a jej členských 
štátov, a to prostredníctvom  

• tvorby zdrojových a koncepčných dokumentov,   

• navrhovania alternatívnych riešení  

• a formou časovo vymedzujúcich fáz ich realizácie.  
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