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ABSTRAKT  
Človek je svojou existenciou závislý na všetkých zložkách prírody, prírodného prostredia, ktoré ho obklopuje. 
Vzťahy medzi človekom a prírodným prostredím, ktoré ho obklopuje sú dôkazom toho, že človek je súčasťou 
prírody, prírodné prostredie je životným prostredím človeka, že človek je produktom svojho životného prostredia. 
Súčasne je i tvorcom, svojho antropogénneho životného prostredia a ako tvor biosociálny aj tvorcom svojho 
sociálneho prostredia, v ktorom žije, má ľudské, pracovné, ekonomické i politické vzťahy. 
 
Kľúčové slová: 
 environment, globálná kríza, vývoj, trvale udržateľný rozvoj 
 
 
ABSTRACT 
Man is by its very existence dependent upon all the constituents of nature, the natural environment that 
surrounds him. The relationships between man and natural environment that surrounds him are evidence of the 
fact that man is a part of nature, that the natural environment is the environment of man, that man is a product 
of his environment. At the same time he is also the creator of his anthropogenic environment and as the biosocial 
creature he is a creator of his social environment in which he lives, he has some humane, occupational, 
economic and political relations. 
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Úvod 
 
Životné prostredie je pojem veľmi frekventovaný u politikov, biológov, ekonómov. Veľmi často v praxi sa 
označuje za „ekológiu“, najmä ako objektívum „ekologický“ v spojení „ekologická stavba“, „ekologický 
výrobok“, „ekologicko potravinársky produkt“ a podobne. Za životné prostredie sa považuje príroda, zeleň v 
mestách, faunu v prírode, nanajvýš krajina, prostredie, v ktorom človek žije. 
 
Málokedy sa rozumie pod týmto pojmom infraštruktúra krajiny, mestské štvrte, byty v ktorých ľudia trávia 
prevažnú časť života a už tobôž nie historické pamiatky, hrady, zámky, galérie, múzea. Potrebné je preto ujasniť 
si čo to je „ekológia“ a čo to je „životné prostredie“, „životné prostredie spoločnosti, človeka“. 
 
Príroda a prírodné prostredie 
 
Príroda, ktorá nás obklopuje zo všetkých strán je celý hmotný svet, v ustavičnom pohybe, vývoji, nekonečný v 
čase a priestore, komplex javov a predmetov, ktoré vznikli na zemi počas jej vývoja a nevytvoril ich človek, 
spoločnosť. 
 
Životné prostredie je pojem pôvodne prírodovedecký. Vzťahuje sa na neživé prvky v prírode a na živé organizmy, 
ktoré majú život. Pôvodne sa ním zaoberali prírodné vedy. Životné prostredie, čiže prostredie, v ktorej niekto 
žije, sa vzťahovalo na flóru a faunu.  
 
Ekológia je biologická veda o vzájomných vzťahoch a procesoch, ktoré prebiehajú medzi živými organizmami 
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navzájom a ich prostredím a ktorých obsahom je vzájomná výmena hmoty, energie a informácií. Táto vzájomná 
výmena prvkov prostredia umožňuje rastline a i živočíchovi rodiť sa, rásť, vyvíjať sa i zanikať. Ekológia skúma 
tieto procesy vzniku, existencie, zániku živých foriem prírody. Nemožno preto hovoriť o „ekologickom výfuku“ 
motorového vozidla, o „ekologickej stavbe“ napríklad čistiarne vôd, a pod. Pojem ekologický je rezervovaný pre 
živé organizmy. 
 
Životné prostredie človeka, spoločnosti 
 
Životné prostredie sa vzťahuje na všetko živé, teda i človeka v prírode. Je to všetko čo vytvára prirodzené podmienky 
existencie organizmov, vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, 
voda, horniny, pôda, energia pre človeka i flóra a fauna, organizmy a všetko čo si prácou človek, spoločnosť 
vytvoril v minulosti i v súčasnosti. 
 
Životné prostredie človeka, spoločnosti, je súbor živých i neživých prvkov prírody i produktov práce ľudských 
generácií, ktoré umožňujú človeku rodiť sa, vyvíjať sa. Medzi živé prvky prírody patria i ľudia. Človek je práve tak 
ako fauna tvor biosociálny, to znamená, že žije v spoločnosti. Bez spoločnosti by človek zahynul. 
 
Skutočnosť je taká, že od jednoduchých foriem spolužití a ľudí, podmieňujúcich spoločný zápas ľudí o živobytie, 
napríklad pri love zvierat, až po zložitú kooperáciu na základe deľby práce v modernej spoločnosti by jedinec, človek 
nemohol žiť. 
Preto popieranie kolektivity, kolektívneho cítenia je nesprávne. Je vyvolané technickou a spoločenskou deľbou 
práce. Zakryté je to vlastníckymi vzťahmi: jeden je vlastník, iný nevlastník, čo sa vyvinulo v priebehu vývoja na 
základe rôznosti I'udí. Nič na veci nemení skutočnosť, že všetci ľudia sú odkázaní na všetkých hoci oddelených 
spoločenskou deľbou práce a najviac fenoménom vlastíctva. Tento fenomén by nemal oddeľovaf ľudí, mal by byť 
prekrytý solidaritou v spoločnosti. 
 
Skutočnosť, že životné prostredie spoločnosti, človeka, je systémovo nad životným prostredím flóry a fauny, v 
prírode robí zo životného prostredia flóry a fauny subsystémy životného prostredia spoločnosti. Ďalším 
subsystémom životného prostredia spoločnosti je tá jeho časť, ktorú si spoločnosť vytvorila svojou vlastnou prácou 
tzv. antropogénne životné prostredie. 
 
Životné prostredie spoločnosti, človeka sa dostalo do povedomia ľudí, vtedy keď popri flóre a faune ohrozenej 
činnosťou človeka, spoločnosti, začal byť ohrozený samotný človek, spoločnosť. Človek sa stal v priebehu 
dvadsiateho storočia najväčším ničiteľom prírodného prostredia, ničiteľom prírodných podmienok svojej 
existencie. 
 
Konferencia OSN v roku 1972 v Štokholme upozornila na túto skutočnosť keď konštatovala, že „človek je 
tvorcom a výtvorom svojho životného prostredia“, ktoré má dve základné formy, prírodnú a spoločnosťou 
vytvorenú, prácou vytvorenú. Pre takto chápané životné prostredie spoločnosti , človeka, sa začal požívať pojem 
„environment“, „environmentálny“. Pre súbor vied, ktoré sa zaoberajú prvkami životného prostredia spoločnosti 
sa ujal pojem „environmentalistika“. 
 
Environmentalistika je súbor vedných odborov skúmajúcich vzťahy medzi všetkými druhmi ľudskej činnosti a 
prostredím, v ktorom ich spoločnosť uskutočňuje. 
 
Veľká rôznorodosť ľudských aktivít a špecifičnosť ich pôsobenia na prostredie neumožňuje formulovať jednotnú 
vedenú disciplínu o životnom prostredí človeka, spoločnosti. Preto existuje environmentálna ekonómia, 
environmentálne právo, environmentálna technika, environmentálna etika, environmentálna filozofia, atď. 
Environmentálna ekonómia je časť ekonomickej teórie ktorá skúma, popisuje a vysvetľuje vzájomné súvislosti 
medzi hospodárskou činnosťou spoločnosti a životným prostredím spoločnosti. 
 
 
Závislosť človeka na prírode 
 
Človek je svojou existenciou závislý na všetkých zložkách prírody, prírodného prostredia, ktoré ho obklopuje: 
slnečnom žiarení, ovzduší, rastlinách a zvieratách, vode, pôde, horninách a prírodnom magnetizme Zeme. Je 
súčasťou prírody, bez prírody nemôže existovať. Preto životným prostredím človeka, jeho hlavnou zložkou je 
prírodné prostredie, hoci antropogénne a sociálne prostredie v ňom rovnako hrajú významnú úlohu. 



 

 127 

 
Slnečné žiarenie pôsobí na človeka všetkými svojimi zložkami: svetelnou, tepelnou, ultrafialovou zložkou. 
Svetelná zložka najmarkantnejšia, umožňuje človeku žiť, pohybovať sa v priestore, pracovať, obstarávať si 
potraviny, áno umožňuje mu i zabíjať a ničiť. Tepelná zložka vytvára prijateľné tepelné prostredie pre život človeka, 
ktorého telo je bez ochlpenia, teda bez ochrany pred chladom ako je tomu u zvierat. 
 
Ultrafialová zložka chráni človeka pred baktériami, vírusmi, ktoré sú nepriateľmi človeka, lebo zaviňujú jeho 
ochorenia, ktoré ničia človeka. Ultrafialové žiarenie ničí baktérie a vírusy. Veľa chorôb je spôsobených baktériami a 
vírusmi. Keby ich nebolo, ľudia by boli prakticky zdraví, neumierali by na rôzne ochorenia. Choroba to je často 
produkt napadnutia organizmu baktériami a vírusmi. Samozrejme okrem chorôb dedičných a chorôb spôsobených 
úrazmi. 
Rastliny sú zdrojom predovšetkým potravín pre človeka, pričom mu slúžia i na zhotovovanie rôznych predmetov 
osobnej spotreby, ako je odev, obuv a modernom živote dotvárajú jeho bývanie, sídla. 
Zvieratá slúžia človeku najrozmanitejším spôsobom. Od potravín cez odev, obuv až po spoločníkov človeka, 
jeho dopravu. 
 
Používanie potravy z mäsa zvierat posunulo vývoj človeka tým, že bielkoviny získané zo zvierat ovplyvnili vývoj 
mozgu, telesných schopností človeka. Preto v dávnych časoch sa lov zvierat stal dôležitou súčasťou života 
človeka. Dnes si to už ani neuvedomuje. Deľba práce nás oddeľuje od tejto smutnej činnosti - zabíjanie zvierat. 
Zvieratá zabezpečovali dopravu človeku. Dopravu zabezpečuje súčasná moderná spoločnosť mechanickými 
prostriedkami. Zvieratá sa tak stavajú aspoň určité, spoločníkmi človeka, alebo žijú voľne v prírode. Počet druhov 
a množstvo jedincov sa rýchlo znižujú, ich nešetrným zabíjaním a lovením pre zisky. 
 
Z abiologických prvkov prírody je významný pre život človeka vzduch. Bez vzduchu sa nedá žiť. Okysličovanie 
organizmu a hlavne orgánov centrálnej nervovej ústavy je kľúčovou životnou potrebou človeka. Vzdušný kyslík 
okysličuje celý organizmus. Človek nevydrží bez vzduchu bez ujmy na zdraví dlhšie ako 3 minúty, pri dlhšom 
nedýchaní nad 5 minút umiera. Trénovaní ľudia vydržia dlhšie bez vzduchu. 
 
Voda ďalší prvok prírody je rovnako nevyhnutná pre život človeka ako vzduch. Telo dospelého človeka 
pozostáva zo 70% vody. Denne človek musí vypiť 1 -3 litre vody podľa druhu aktivity, ktorú vykonáva a podľa 
teploty ovzdušia. Voda sa z tela vyparuje ako pot pórmi kože, odchádza z tela močom, stolicou. Je regulátorom 
tepla ľudského organizmu. Zárodok ľudského organizmu v tele matky obsahuje až 94% vody, je ponorený v 
plodovej vode v matkinom organizme. Telo dojčaťa obsahuje až 76% vody, čo vysvetľuje, že malé deti sa skôr 
naučia plávať, ako chodiť. Vekom množstvo vody v ľudskom organizme ubúda. Telo starca predstavuje len 60% 
vody. Ľudský organizmus vydrží bez vody týždeň, dva týždne. Potom človek umiera. 
 
Ľudský organizmus potrebuje k zdravému fungovaniu stopové množstvá minerálov a kovov. Minerály a kovy sa 
dostávajú do ľudského organizmu stravou. Najznámejší minerál je sodík, ktorý sa dostáva do organizmu soľou. 
Známy je rozprávkový príbeh „soľ nad zlato“. Soľ je nutná v zažívacom trakte, premenná na kyselinu soľnú, je 
rozpúšťadlom potravy, predovšetkým mäsa a tukov. Denne spotrebuje človek 4-5 g sodíka vo forme soli. Ďalším 
minerálom je vápnik, Ca. Ten je potrebný pri stavbe kosti. Denná spotreba vápnika je 1-2 g. Dostáva sa do 
organizmu v mlieku, maku a v tvrdej vode, bohatej na vápnik. Železo Fe, je potrebné pri tvorbe červených 
krviniek. Do organizmu sa dostáva strukovinami, šošovicou, hrachom, mäsom a vajcami. Denná spotreba železa je 
0,015g. 
 
Pôda je základom pre existenciu živočíchov a rastlín. Pôda je základom pre výstavbu obydlí, výrobnú a nevýrobnú 
infraštruktúru. Pôda je domovom všetkého čo človek potrebuje k životu. Kresťanské náboženstvo hlása, že človek 
je prachom a na prach sa mení po smrti. 
 
Magnetizmus zeme je významná prírodná sila, ktorá hrá v živote človeka rozhodujúcu úlohu. Vplýva na vznik 
bioprúdov v ľudskom organizme, ktoré oživujú prostredníctvom nervovej sústavy všetku psychickú a fyzickú 
činnosť človeka. Pôsobia na centrálnu nervovú sústavu, mozog. Nervový systém je biologickým rozvádzačom 
bioenergie do každej bunky ľudského organizmu. Nakoľko je to faktor životného prostredia človeka s osobitným 
významom, venujeme mu pozornosť. Jedným z prírodných faktorov, ktoré pôsobia na Zemi na človeka je 
magnetické pole Zeme. Toto pôsobenie je neviditeľné, človek ho nepreciťuje a predsa má kľúčový vplyv na život 
človeka. Človek si neuvedomuje, že v jeho organizme pôsobia bioelektrické prúdy. Ich narušenie signalizuje 
poruchu organizmu. Jedným z prvých interných vyšetrení je tzv. EKG-elektrokardiagram. Snímače nasadené na 
určité časti ľudského organizmu tela, snímajú elektrickú energiu a prenášajú jej hodnoty na záznamný papier v 
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elektrokardiograme. Preto je magnetické pole Zeme neodolateľnou súčasťou, ba hlavnou súčasťou životného 
prostredia človeka. 
 
 
Záver 
 
Všetky  súvislosti vymenované v príspevku medzi človekom a prírodným prostredím, ktoré ho obklopuje sú 
dôkazom toho, že človek je súčasťou prírody, prírodné prostredie je životným prostredím človeka, že človek je 
produktom svojho životného prostredia. 
Súčasne je i tvorcom, svojho antropogénneho životného prostredia a ako tvor biosociálny aj tvorcom svojho 
sociálneho prostredia, v ktorom žije, má ľudské, pracovné, ekonomické i politické vzťahy. 
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