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1. Úvod: Cieľ, forma a proces prípravy koncepcie 

 

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 pro-environmentálne (alebo skôr anti-environmentálne) správanie.  

 

Trenčiansky samosprávny kraj a jeho súčasné vedenie si uvedomuje tieto skutočnosti. Práve 

preto vznikol na pôde TSK široko koncipovaný projekt "Zelená župa", ktorého súčasťou je aj 

snaha o zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov kraja, zvýšenie informovanosti o 

environmentálnych otázkach, problémoch, výzvach a riešeniach v kruhoch odbornej aj 

najširšej laickej verejnosti. Kraj pristupuje už teraz ku konkrétnym krokom k naplneniu 

tohoto cieľa (spustilo sa akreditované vzdelávanie pre pedagógov škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti kraja, realizujú sa seminárov pre starostov a zamestnancov obcí a miest, rôzne 

osvetové aktivity a p.). Nastavenie merateľných a dlhodobých cieľov EVVO v kraji a z toho 

vyplývajúcich aktivít si však vyžaduje vytvorenie koncepčného materiálu, vychádzajúceho z 

podrobného preskúmania aktuálneho stavu, analýzy dát a širokej odbornej diskusie za účasti 

všetkých dotknutých inštitúcií z rôznych rezortov aj sektorov. Vytvorenie Krajskej koncepcie 

EVVO je preto súčasťou projektu "Zelená župa". 

 

Aj preto vznikol projekt siete environmentálne-výchovných organizácií Špirála a 

Trenčianskeho samosprávneho kraja "Krajská koncepcia environmentálnej výchovy 

a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji". Zmyslom projektu je navrhnúť novú 

Koncepciu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji - a to 

participatívnym spôsobom, so zapojením zástupcov všetkých inštitúcií, ktoré sa angažujú v 

odbore environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. 

 

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) 

 

Pre potreby koncepčných riešení s cieľom zefektívnenia systému environmentálnej 

výchovy a vzdelávania v kraji definujeme cieľ: 

 

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...). 
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ZMENA POSTOJOV a VZORCOV pre-environmentálneho SPRÁVANIA v každodennom 

živote = cieľavedomé a automatické uprednostňovanie 

- ekologických výrobkov 

- miestnej produkcie 

- skromnosti vs. spotrebné správanie (pri nakupovaní, produkcii odpadov, spotrebe 

energií, vody, 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. 

 

Potreba koncepcie v oblasti EVVO vyplýva z viacerých spoločenských potrieb: 

 potreba zadefinovania priorít environmentálnej výchovy a vzdelávania v TSK, 

 potreba rozšírenia ponuky voľno-časových aktivít súvisiacich s ekoturizmom 

 nutnosť reagovať na nové témy a prioritné oblasti environmentálnej politiky, v súlade 

s modernými trendmi a prioritami v EÚ aj na Slovensku a s využitím inovatívnych 

komunikačných nástrojov, 

 súčasný záber adresátov výchovy a kvalita produktov sú nedostatočné, nevyhnutná je 

potreba cielenia aktivít, zvýšenie dôrazu na neformálne aktivity a prístup verejnosti k 

informáciám, 

 nutnosť vytvorenia materiálnych a priestorových podmienok na zabezpečenie 

systematickej práce v oblasti environmentálneho vzdelávania a výchovy s priamym 

premietnutím reálnych krokov do každodenného života, 

 potreba lepšej koordinácie environmentálno-vzdelávacích aktivít v TSK predovšetkým 

prostredníctvom lepšej spolupráce zainteresovaných subjektov, nielen v rámci rezortu 

ŽP. 

 

Cieľom Krajskej koncepcie EVVO v kraji je teda zvýšenie environmentálneho povedomia 

všetkých občanov kraja, zníženie "ekologickej stopy" kraja na úrovni jednotlivcov, 

rodín/domácností, firiem, verejných aj súkromných inštitúcií.  

 

Maximálnym zapojením odbornej aj laickej verejnosti sledujeme navyše cieľ, aby sa výsledok 

projektu - v orgánoch samosprávy schválený, cieľavedomý, premyslený a koncepčný 

dokument Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania (+ pravidelne 

aktualizovaný a plnený Akčný plán na aktuálne najbližšie roky) - mohol stať široko a 

dlhodobo akceptovaným nástrojom na realizáciu praktických krokov k efektívnejšej 

environmentálnej výchove a vzdelávaniu, s cieľom environmentálne vzdelanejších, 

zručnejších a uvedomelejších občanov Trenčianskeho kraja. 

 

Do prác a pripomienkovania predloženého materiálu sú zapojení zástupcovia všetkých 

relevantných inštitúcií - štátnych, verejných aj súkromných - pôsobiacich v systéme 

environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety, ale aj individuálne osoby, najčastejšie 

ekopedagógovia. 
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Materiál (vrátane návrhov koncepčných riešení a Akčného plánu na najbližšie roky) vzniká s 

presvedčením, že je (vďaka zapojeniu kompetentných inštitúcií a vynikajúcich odborníkov) 

kvalitný, stane sa podkladom na ďalšiu verejnú diskusiu a naplní svoju ambíciu - byť prijatý 

Zastupiteľstvom TSK a byť v schválenej podobe realizovaný. 

 

 

Richard Medal 

koordinátor projektu siete Špirála 
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2. Väzba koncepcie na legislatívu európsku, národnú a 

strategické dokumenty 

 

Ostatné štyri vlády Slovenskej republiky považovali a považujú environmentálne vzdelávanie, 

výchovu a osvetu (EVVO) za 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 na medzinárodnej úrovni 

 

- Na medzinárodnej úrovni Slovenská republika rešpektuje Stratégiu EHK OSN pre 

výchovu k TUR  (a pravidelne odpočtuje plnenie), ktorá bola prijatá na zasadnutí vysokej 

úrovne predstaviteľov ministerstiev životného prostredia a školstva vo Vilniuse 17. – 18. 

marca 2005. 

 
- V rámci členstva v OSN  Slovensko dlhodobo sleduje ciele Agendy 21  (1992) – v kapitole 

25: Deti a mládež v trvalo udržateľnom rozvoji sa okrem iného zdôrazňuje „nutnosť 

aktívneho podieľania sa mládeže na procese rozhodovania v otázkach environmentálneho, 

sociálneho a ekonomického rozvoja na všetkých možných úrovniach“. Témy EVVO sa 

rovnako týka aj kapitola 36: „Podpora vzdelávania, osvety a odbornej prípravy pre 

jednotlivé krajiny“. Agenda 21 bola na úrovni Slovenskej republiky spracovaná do 

Národnej stratégie trvalo-udržateľného rozvoja, schválenej Vládou SR uznesením z 10. 

októbra 2001 č. 978 a NR SR z 3. apríla 2002. V kapitole s názvom "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. 

 
- Pokračovaním Agendy 21 je od roku 2015 Agenda 2030. Jedným z celosvetových cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja v novej Agende pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 

(Agenda 2030 ) je aj zabezpečiť, že všetci, ktorí sa vzdelávajú, získajú znalosti a zručnosti 

potrebné na presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja, okrem iného aj prostredníctvom 

vzdelávania k udržateľnému životnému štýlu, ľudským právam, k rovnosti pohlaví, 

podpore kultúry mieru a nenásilia, globálneho občianstva a uznania kultúrnej rozmanitosti 

a príspevku kultúry k trvalo udržateľnému rozvoju. Agenda 2030 je na Slovensku 

momentálne v legislatívnom procese. 

 
- Pre koncepciu rozvoja EVVO sú kľúčové viaceré dokumenty Európskej únie - v rámci 

Stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu 

(2010) sa má Slovenská republika ako člen EÚ orientovať na realizáciu jej piatich 
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hlavných cieľov a to v rozvoji zamestnanosti, vzdelávania, výskumu a inovácie, sociálneho 

začlenenia a chudoby, oblasti klímy a energetiky. Medzi kľúčové dokumenty zaraďujeme 

aj Európskym parlamentom schválený 7. environmentálny akčný program  s podtitulom 

„Dobrý život v rámci možností našej planéty“, podľa ktorého sa bude v nasledujúcich 

siedmich rokoch riadiť politika EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. 

Program v rámci deviatich základných cieľov stanovuje: „chrániť, zachovávať a 

zveľaďovať prírodný kapitál EÚ, ochrániť občanov EÚ pred environmentálnymi tlakmi a 

rizikami ohrozujúcimi ich zdravie a blahobyt, zdokonaliť vedomostnú základňu pre 

environmentálnu politiku, posilniť udržateľnosť miest EÚ“. Na európskej úrovni 

koncepčná podpora EVVO napĺňa Stratégiu EÚ na ochranu biodiverzity do roku 2020 , 

konkrétne CIEĽ 2: ZACHOVAŤ A OBNOVIŤ EKOSYSTÉMY A ICH SLUŽBY, 

Opatrenie 5: Zlepšiť vedomosti o ekosystémoch a ich službách v EÚ. Zároveň sa jedná o 

povinnosť Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie implementovať smernicu č. 

90/313/EHS, o slobode prístupu k informáciám o životnom prostredí. 

 
- Potreba podpory environmentálnej výchovy a vzdelávania v oblasti Podunajska vyplýva aj 

zo Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť  (Dunajská stratégia), Pilier II. Ochrana životného 

prostredia v dunajskom regióne, Prioritné oblasti: 5. riadenie environmentálnych rizík; 6. 

ochrana biodiverzity, krajiny a kvality vzduchu a pôdy. V oblasti Karpát sú priority 

rozvoja zadefinované v Rámcovom dohovore o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji 

Karpát.  Na národnej úrovni bolo v Aktualizovanej národnej stratégii ochrany biodiverzity 

do roku 2020  identifikovaných deväť cieľov, pričom Cieľ A.2: Zabezpečiť informovanosť 

laickej a odbornej verejnosti o význame biodiverzity a krokoch na jej ochranu a trvalo 

udržateľné využívanie priamo vyžaduje zlepšenie stavu a systému šírenia informácií 

smerom k verejnosti, ako základný predpoklad zlepšenia stavu ohrozených biotopov a 

druhov. Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej národnej 

stratégie obsahuje 22 úloh zameraných na zvýšenie informovanosti verejnosti, medzi 

ktorými sa priamo uvádza úloha Zriaďovať nové informačné strediská ochrany prírody.  

 

 

Koncepčné a programové dokumenty na úrovni Slovenskej republiky 

 

- 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 Ministerstve školstva, 

vedy, výskumu a športu SR a schválený Uznesením vlády SR č. 574 z 13. júla 2005, s 

cieľmi do roku 2010 (neaktualizovaný, ale stále platný), 

 

- Závery z posledných troch medzinárodných konferencií k ENV (Košice 2001, Nitra 2004, 

Banská Bystrica 2009, Bratislava 2012, Nitra 2018). 

 

- Na celonárodnej úrovni konkretizuje záväzky Slovenska v oblasti EVVO v rámci rezortu 

životného prostredia Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 

do roku 2025 (schválená MŽP SR v roku 2015), ktorá v rámci SWOT analýzy definuje ako 

slabé stránky environmentálnej výchovy chýbajúcu stratégiu budovania siete 

environmentálno-výchovných stredísk, nedostatočnú spoluprácu medzi subjektmi 

aktívnymi v environmentálnej výchove a celkovo poddimenzovanú infraštruktúru a 

financovanie EVVO. Pre účel implementácie koncepcie bola zriadená Komisia 

Ministerstva životného prostredia SR pre environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu, 
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ktorá zastrešuje zástupcov z podriadených organizácií rezortu životného prostredia, z 

mimovládneho sektora, zástupcov Ministerstva kultúry SR a MŠVVaŠ SR, t. j. zástupcov 

inštitúcií, ktorým vyplývajú úlohy definované v zmysle plnenia cieľov koncepcie. 

 

- Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 

2030 - momentálne v legislatívnom procese (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). 

 

- K dôležitým dokumentom patrí aj Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 

klímy,  ktorá považuje za jeden z najdôležitejších princípov aj budovanie vedomostnej 

základne a poskytovanie objektívnych informácií pre rozhodovací proces na všetkých jeho 

úrovniach. 

 

 

Koncepčné a programové dokumenty na úrovni TSK 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013 - 2023 

Stratégia rozvoja vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 - 2020 

Schválená koncepcia rozvoja práce s mládežou TSK do roku 2020 

Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013 - 2020 

Hlavné ciele pri rozvoji trvalo udržateľného cestovného ruchu v TSK 

Zelená župa 

 

 

Právne predpisy a metodické usmernenia na podporu environmentálnej výchovy, 

vzdelávania a osvety 

 

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. 

 

Metodické usmernenie Štátneho pedagogického ústavu k zavádzaniu prierezových tém do 

školských vzdelávacích programov  

Metodické usmernenie ŠPÚ k zavádzaniu prierezovej témy ENV do iŠkVP 

  

Legislatívne kompetencie TSK súvisiace s témou Koncepcie: 

 pôsobnosti na úseku územného plánovania a stavebného poriadku (zákon č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) 

https://www.tsk.sk/buxus/docs/PHSR%20FINAL.pdf
https://www.tsk.sk/dokumenty/regionalny-rozvoj/rozvojove-dokumenty/srv-vidiek/strategia-rozvoja-vidieka-trencianskeho-samospravneho-kraja-na-roky-2013-2020.html?page_id=265300
https://www.tsk.sk/skolstvo-a-sport/koncepcia-rozvoja-prace-s-mladezou-tsk-do-roku-2020/schvalena-koncepcia-rozvoja-prace-s-mladezou-tsk-do-roku-2020.html?page_id=359216
https://www.tsk.sk/regionalny-rozvoj/rozvojove-dokumenty/strategia-rozvoja-stredneho-odborneho-skolstva-v-tsk-na-roky-2013-2020.html?page_id=250751
https://www.tsk.sk/cestovny-ruch/hlavne-ciele-pri-rozvoji-trvalo-udrzatelneho-cestovneho-ruchu-v-tsk.html?page_id=3927
https://www.tsk.sk/regionalny-rozvoj/zelena-zupa.html?page_id=323084
http://www.statpedu.sk/files/sk/aktuality/6-9.2017-metodicke-usmernenie-prierezovej-teme-environmentalna-vychova/zakladna-skola_metodicke-usmernenie-k-zavadzaniu-prierezovych-tem-do-iskvp.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/aktuality/6-9.2017-metodicke-usmernenie-prierezovej-teme-environmentalna-vychova/zakladna-skola_metodicke-usmernenie-k-zavadzaniu-prierezovych-tem-do-iskvp.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/env_metodicke_usmernenie.pdf
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 pôsobnosti na úseku civilnej obrany (zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva) 

 pôsobnosti na úseku cestovného ruchu a regionálneho rozvoja (zákon č. 539/2008 Z.z. 

o podpore regionálneho rozvoja) 

 pôsobnosti na úseku múzeí a galérií (zákon č. 115/1987 Z.z. o múzeách a galériách) 

 pôsobnosti na úseku osvetovej činnosti (zákon č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti) 

 pôsobnosti na úseku knižníc (zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach) 

 pôsobnosti na úseku školstva a školských zariadení (zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej zákon 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov) 
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3. Analýza inštitúcií pôsobiacich v oblasti EVVO na území 

kraja, ich aktivít a identifikácia cieľových skupín 

 

V systéme environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 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. 

 

Cieľové skupiny: pedagógovia, školy. 

 

Národné metodicko-pedagogické centrum 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, akreditované vzdelávacie kurzy aj pre oblast 

environmentálnej výchovy. 

 

Cieľové skupiny: pedagógovia, školy. 

 

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. 

 

Cieľové skupiny: žiaci, študenti, rodičia. 

 

Centrá volného času (CVČ) 

Vytvárajú podmienky, organizujú a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú 

a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských 

prázdnin. Ponuka CVČ je v súčasnosti veľmi pestrá. V oblasti prírodovedy ponúkajú napr. 

zoologicko-chovateľské, turisticko- ochranárske, kynologické, “mladí vedci” či iné. 

 

Cieľové skupiny: žiaci, študenti, rodičia, širšia verejnosť. 

 

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. 
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Cieľové skupiny: študenti, pedagógovia. 

 

Lesné školy, lesné škôlky, resp. lesné kluby 

Fungujú obvykle ako občianske združenia a ich náplňou sú najmä hry v prírode, spoznávanie 

rastlín a zvierat v ich pôvodnom životnom prostredí, tvorivé činnosti a najmä láskavý a 

rešpektujúci prístup. Pri vzdelávaní detí vychádzajú z viacerých smerov, štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, ako aj alternatívnych pedagogík. Ich 

dôležitou súčasťou sú rodičia detí, ktorí sa spolupodieľajú na programe a aj samotnom výzore 

školy/škôlky.  V súčasnosti ich zastrešuje Asociácia detských lesných klubov na Slovensku.  

 

Cieľové skupiny: žiaci, rodičia, rodiny s deťmi. 

 

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. 

 

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. 

 

Viac v prílohe Štátna ochrana prírody SR a environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 

v Trenčianskom kraji 

 

Múzeá, knižnice 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. 
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Spoločnosť environmentálne výchovných organizácií Špirála – sieťová stavovská 

organizácia, združujúca  mimovládne organizácie s environmentálnym vzdelávacím 

zameraním: 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. 

 

Dňa 10. októbra 2004 bola sieť Špirála prijatá za člena medzinárodnej prestížnej organizácie 

Foundation for Environmental Education (www.fee-international.org). 

 

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 – v rámci plnenia cieľov realizovaných projektov 

vykonávajú osvetové environmentálne aktivity ad hoc.  

 

Prioritné cieľové skupiny: materské, základné a stredné školy, obce, široká verejnosť. 

 

Zoznam niektorých mimovládnych organizácií pôsobiacich na území TSK: Centrum 

environmentálnych aktivít, Špirála, Pre Prírodu, KOZA, GenoFond, Slovenská ornitologická 

spoločnosť, Spoločnosť na ochranu vtáctva Slovenska, Slovenský skauting, Priatelia Zeme, 

Sloboda zvierat, Zelená hliadka, ALEA - lesná pedagogika, Pangaea, SZOPK Nové Mesto, 

Častkovce, Beckov, Dolná Súča, Prievidza, Považská Bystrica, Manínska tiesňava..., Falopia, 

Brečtan, Zero Waste Slovakia, Zelená hliadka, lesný klub Handrbolka, Dubnická 

environmentálna skupina, DUB a ďalšie. 

 

Súkromný sektor, nadácie, podnikateľské subjekty, médiá 

Ojedinelé osvetové aktivity či kampane, bez koordinácie s inými subjektmi pôsobiacimi v 

oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania. 

 

 

K infraštruktúre environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety patria ďalej 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 
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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.  Na území 

Trenčianskeho kraja nejestvuje žiadne SEV, ktoré by spĺňalo všetky atribúty či definíciu 

ekocentra (viď príloha g). Čiastočne spĺňajú parametre ekocentra CEA Trenčín 

(učebňa/klubovňa so zázemím), CVČ Včielka v Púchove - Púchovské Ekocentrum, 

kancelária SZOPK v Prievidzi a učebňa/knižnica na S-CHKO Biele Karpaty v Nemšovej - 

Kľúčovom, resp. terénna stanica ŠOP SR v Novej Bošáci - na Grúni. 

 
- 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. 

 

 

EVVO programy a projekty 

 

Už dlhé roky štátne aj neštátne EVVO inštitúcie inšpirujú školy svojimi konkrétnymi 

projektami - napr.: Umenie školských záhrad, Vráťme život obecným potokom, 

Korešpondenčná škola ekológie, Modré z neba, Živá voda, Zakliata hora, Recyklohry - 

http://www.recyklohry.sk/sk/, Zelená škola - www.zelenaskola.sk, Klíma nás spája, SadOVO, 

Záhrada, ktorá učí, Jedlá zmena - https://www.eatresponsibly.eu/sk/, Bio do škôl - 

http://biodoskol.biospotrebitel.sk, Skutočne zdravá škola - 

http://www.skutecnezdravaskola.cz, EkoAlarm https://ekoalarm.sk, YRE - 

www.mladireporteri.sk, Skoč do života http://www.migaproject.eu/index.php?lang=sk, Wild, 

GLOBE https://globe-czech.cz/cz, BEAGLE http://www.beagleproject.org/sk/, Roots and 

Shoots https://www.startlab.sk/autori/roots-n-shoots/, Envirootázniky 

http://www.envirotazniky.sk, Enviróza http://www.sazp.sk/zivotne-

prostredie/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie/skolske-programy-4330/enviroza/, 

Ekologická stopa http://www.ekostopa.sk, Triedim, triediš, triedime 

http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie/skolske-

programy-4330/triedim-triedis-triedime/, Zelený svet http://www.sazp.sk/novinky/zeleny-

svet-a-mudra-priroda-v-znameni-zmeny-ci-premeny.html, Na skládky nie sme krátki - 

http://www.naskladkyniesmekratki.sk a iné. 

 

 

Pozn. 1:  

Na okraj identifikácie cieľových skupín 

 

Pre potreby koncepčných riešení s cieľom zefektívnenia systému environmentálnej výchovy a 

vzdelávania sme zadefinovali nasledovné cieľové skupiny (stávajúce inštitúcie, činné v 

EVVO v kraji, majú tieto cieľové skupiny podchytené - podchytené čiastočne - 

nepodchytené): 
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Školstvo (regionálne aj vysoké + školské zariadenia) 

- žiaci + študenti 

- 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. 

 

 

Pozn. 2: 

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.  
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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). 
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4. Súčasný stav systému a obsahu EVVO v Trenčianskom 

kraji + identifikované okruhy problémov 

 

Aktuálny stav environmentálnej gramotnosti občanov Slovenskej republiky, obyvateľov 

Trenčianskeho kraja, ako aj stav systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety bol 

skúmaný rôznymi spôsobmi a formami: 

 

staršie výskumy realizované v Slovenskej republike: 

- výskum Zelená škola: vplyv evaluácie na rozhodovanie o programe (viď použitá literatúra 

č. 15) 

- výskum IUVENTy: Environmentálna výchova a vzdelávanie detí a mládeže – aktuálna 

situácia na Slovensku (viď použitá literatúra č. 11) 

- výskumy Štátnej školskej inšpekcie (viď použitá literatúra č. 8 - 10) 

- výskum Zelené Slovensko - analýza postojov dospelej slovenskej polulácie voči ochrane 

životného prostredia (viď použitá literatúra č. 18) 

 

výskumy v rámci projektu tvorby Krajskej koncepcie EVVO v TSK: 

- výskum na stredných školách TK (extra medzi pedagógmi a medzi študentami), doplnený 

o výskum na základných školách 

- dotazník - obce na území TK 

- rešerš podnikateľského sektoru TK 

- výskum postojov verejnosti (realizuje Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka) 

 

Podrobné výsledky výskumov sú uvedené v prílohách a ich sumár je koncentrovaný v SWOT 

analýze v kapitole 6. 

 

Tieto výskumy sa zhodujú v konštatovaní: 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… 

 

Vcelku dobrá úroveň vedomostí a poznatkov je odrazom priorít súčasného školského systému 

v SR. Slabá je úroveň 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. 

 

Výskum v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je 41 školských zariadení - 

v rámci zisťovania aktuálneho stavu EVVO v TSK boli uskutočnené návštevy a rozhovory vo 

všetkých týchto inštitúciách, týkajúcich sa infraštruktúry a obsahu environmentálnej výchovy 

a vzdelávania. 

 

Najpodstatnejšou súčasťou výskumu bolo zisťovanie foriem uplatňovania Prierezovej témy 

Environmentálna výchova v jednotlivých školách. 
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Prierezová téma Environmentálna výchova (ENV) je povinnou súčasťou školského 

vzdelávania a priaznivo ovplyvňuje proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií 

žiakov. ENV umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane a 

zlepšovaniu životného prostredia dôležitého pre trvalo udržateľný život. Vedie žiakov ku 

komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia, 

kde sú prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne. ENV je v inovovanom Štátnom 

vzdelávacom programe formulovaná pre 1. stupeň, 2. stupeň základných škôl a stredné školy 

prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré má žiak postupne naplniť na konci stupňa 

vzdelávania. Na základe Metodického usmernenia k Prierezovej téme Environmentálna 

výchova, vydaného Štátnym pedagogickým ústavom, sa ENV môže realizovať: 

o ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov, 

o prostredníctvom samostatných projektov, seminárov, vyučovacích blokov, kurzov a pod., 

o môže tvoriť samostatný vyučovací predmet z rámca voliteľných (disponibilných) hodín.  

 

Tieto formy môžu byť ľubovoľne kombinované. Problematika ENV sa prelína rôznymi 

oblasťami života, v dôsledku čoho môže byť začlenená do rôznych vyučovacích predmetov. 

Najčastejšie sú to geografia, biológia, fyzika, chémia, prírodoveda, svet práce a etika. 

Praktické skúsenosti z mnohých škôl ukazujú, že témy environmentálnej výchovy majú 

obrovský potenciál na medzipredmetové prepojenia. V ideálnom prípade implementácie ENV 

na medzipredmetovej báze vedenie školy vytvára podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora 

environmentálnej výchovy.  

 

Pedagógovia konkrétnej školy pri tvorbe Školského vzdelávacieho programu spoločne 

plánujú ciele, v ktorom ročníku a akým spôsobom sa budú snažiť ciele ENV napĺňať. 

Aktuálne témy ENV sú k dispozícii v metodických materiáloch spracovávaných a 

aktualizovaných ŠPÚ. Pre zvýšenie účinnosti ENV sa školám odporúča realizácia 

relevantných mimoškolských aktivít (napríklad ekovýlety, exkurzie, brigády, súťaže, besedy, 

atď.), ktoré sú zároveň hlavnou náplňou environmentálno-vzdelávacích centier/ekocentier. V 

súčasnej situácii nedostatočná ponuka takýchto centier, nahrádzaná čiastočne aktivitami MVO 

a štátnych inštitúcií v regióne, nedokáže pokryť dopyt škôl, často nezaručuje dostatočnú 

kvalitu a nezodpovedá regionálnym špecifikám a potenciálu územia. V regióne zároveň 

existuje silná potreba vzdelávania pedagógov, pričom regionálne orientované vzdelávacie 

centrá sú ideálnym prostriedkom na zabezpečenie neakreditovaných a akreditovaných 

vzdelávacích programov pre pedagógov. 

 

Ekológia  je v súčasnosti ako téma zahrnutá najmä vo vyučovacích predmetoch prvouka, 

prírodoveda a biológia. Na úrovni ŠVP na základných a stredných školách nie je ekológia 

povinný vyučovací predmet (môže existovať ako povinný predmet (tak isto ako aj ENV) v 

prípade, ak si ho školy dajú do učebného plánu ŠkVP. Jej začlenenie do iných predmetov 

závisí od vôle učiteľa. 

 

Okrem prierezovej témy ENV, sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu viacerých 

povinných vyučovacích predmetov témy environmentálnej výchovy (na všetkých stupňoch 

vzdelávania) – nachádzajú sa vo viacerých predmetoch a v rôznych formách. 

 

Detaily výstupov prieskumov sú uvedené v prílohách c), e) a f). 

 

Po analýze všetkých dostupných výskumov v SR aj vo vzdelávacích inštitúciách na 

území TK, realizovaných rozhovoroch s pedagógmi, žiakmi, s rodičovskou verejnosťou 
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a v porovnaniach menovite so situáciou v Českej republike boli identifikované 

nasledovné systémové nedostatky:  

 chýba infraštruktúra, zdroje (finančné, personálne, technické...); 

 systém ďalšieho vzdelávania pedagógov je nesystémový a nekoncepčný; 

 rovnako chýba koncepčný systém environmentálneho vzdelávania pracovníkov v 

samospráve a v súkromnom sektore, menovite tiež novinárov; 

 súčasná inštitucionálna podoba environmentálnej výchovy a vzdelávania v školskom 

systéme (vo forme Prierezovej témy Environmentálna výchova, definovanej v platnom 

Štátnom vzdelávacom programe) vykazuje znaky nekoncepčnosti a formálnosti, 

prejavujúce sa síce solidnými environmentálnymi vedomosťami, ale katastrofálnou 

úrovňou zručností a pre-environmentálnych postojov absolventov škôl; 

 vo vzdelávaní na všetkých úrovniach chýbajú témy pre environmentálnu výchovu a 

vzdelávanie kľúčové, tj. otázka osobnej zodpovednosti, otázka uvedomelej skromnosti, 

otázka sebestačnosti, otázka adaptability a predovšetkým - otázka osobnej a skupinovej 

občianskej angažovanosti; 

 pritom je nedostatočne využívaný odborný potenciál environmentálnych MVO a potenciál 

osobného nasadenia nadšencov pre environmentálnu výchovu v školách a v iných 

výchovne-vzdelávacích inštitúciách; 

 existujú veľké rozdiely v regiónoch (aj v rámci krajov) a medzi školami, 

 chýba moderná koncepcia a systém nielen EVVO, ale aj celej štátnej environmentálnej 

politiky (všetky doterajšie koncepcie stratili alebo platnosť alebo prinajmenšom 

aktuálnosť); 

 nie sú jasne stanovené rezortné a sektorové zodpovednosti v oblasti environmentálnej 

výchovy, vzdelávania a osvety... 

 

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. 

 

Chýba aj 

- koncepčný systém vzdelávania budúcich pedagógov (environmentálne minimum pre 

všetky aprobácie), 
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- koncepčný a motivačný systém ďalšieho vzdelávania pedagógov v oblasti EVVO, 

- systémová podpora koordinátorov EVVO na školách.  

 

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 

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... 

 

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. 
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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. 

 

Nedostatočná diskusia 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. 

 

Chýbajúca 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 

 

Chýbajúca 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. 

 

Ak porovnávame stav systému aj stav obsahu environmentálnej výchovy, vzdelávania a 

osvety s ostatnými krajinami V4 - v Českej republike, v Maďarsku aj v Polsku sa oblasti 

environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety venuje neporovnateľne väčšia pozornosť, 

existuje tam sieť ekocentier (v ČR je vyše 130 ekocentier, minimálne 1 v každom okrese, s 

dostupnosťou do 40 km pre každého občana ČR), sú vytvorené finančné nástroje na podporu 

EVVO na úrovni celoštátnej aj krajskej, prebieha permanentná odborná diskusia za účelom 

zefektívnenia obsahu, foriem a metón EVVO. S inými európskymi krajinami, kde má 

environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta ešte dlhšiu tradíciu, by toto porovnanie vyšlo 

pre Slovensko o to horšie.  

 

V spomínaných krajinách V4 existuje infraštruktúra a funkčný systém formálnej, neformálnej 

aj informálnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety vďaka cieľavedomým a 
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rešpektovaným štátnym a regionálnym/krajským stratégiám a koncepciám rozvoja tohto 

odboru, vypracovaným ešte v 90. rokoch. Na Slovensku - aj na celoštátnej, aj na 

regionálnej/krajskej/miestnej úrovni takéto koncepčné a cieľavedomé vízie nie sú. 

      
     Dôsledkom sú neuspokojivé výsledky vyššie zmiňovaného výskumu (ale aj výskumov 

ďalších), merateľné či dokumentovateľné napríklad aj: 

- štatisticky sledovanou (nízkou) mierou triedenia odpadu v SR v porovnaní s inými 

krajinami EÚ,  

- počtom nelegálnych skládok odpadu (aj nebezpečného),  

- 1. miestom Slovenska v EÚ v spotrebe igelitových tašiek,  

- stále rastúcou spotrebou domácností (v čom je SR podľa údajov Eurostatu jednou z 

mála krajín EÚ, v ktorej domáca spotreba rastie, vo väčšine krajín EÚ, vrátane napr. 

ČR a Maďarska spotreba stagnuje či dokonca klesá),  

- pokračujúcim nárastom emisií skleníkových plynov (podľa údajov Eurostatu je 

Slovensko v EÚ štatistike producentov skleníkových plynov na predných miestach),  

- nízkym kreditom inštitútov ochrany prírody vo verejnosti všeobecne,  

- nízkou poptávkou po prírode priateľských formách trávenia voľného času, 

- nerozpracovanou sieťou cyklotrás (napr. v porovnaní s Českou republikou, 

Maďarskom, Rakúskom) či iných turistických atraktivít blízkych prírode 

(agroturistika, predaj z dvora, sieť ukážkových prírodných záhrad a p.), 

- znižujúcim sa vzťahom k prírode (stále častejšie sa vo verejnosti, aj medzi pedagógmi, 

vyskytuje názor/pohľad na prírodu ako "nebezpečné prostredie"), 

- ľahostajným prístupom najširšej (aj pedagogickej) verejnosti k (aj nelegálnym) 

prípadom pokračujúcej exploatácie prírodného prostredia (aj zákonom chráneného),  

- tiež nízkou mierou občianskej angažovanosti napríklad pri starostlivosti o verejné 

priestory, pasivitou až nihilizmom pri pýtaní podpory aktívnym jedincom pri kauzách 

NIMBY (Not In My Back Yard), 

- stále jestvujúcou toleranciou voči klientelizmu, korupcii, 

- ale napríklad aj nízkou mierou čerpania Eurofondov pre oblasť životného prostredia, 

čo dokázateľne súvisí s nízkou informovanosťou obecných samospráv a občanov 

samotných o mnižstve rôznych (nečerpaných) dotačných titulov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

5. Analýza aktuálnych zdrojov pre EVVO 

 

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 (ide najmä o národný projekt SAŽP  "Zlepšovanie informovanosti a 

poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“, 

ktorý je realizovaný od r. 2018. 

 

Environmentálny fond 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 vzdelávací fond“ Ministerstva životného prostredia SR bol 

zriadený v roku 2017 namiesto kedysi funkčného grantového programu "Zelený projekt (ten 

bol zrušený v roku 2010). Zelený vzdelávací fond administruje Slovenská agentúra životného 

prostredia a momentálne je program hodnotený ako prínosný, avšak administratívne (pre 

žiadateľov a prijímateľov grantov) náročný. 

 

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. 

 

Trenčiansky samosprávny kraj vytvoril v roku 2016 grantový mechanizmus s názvom 

"Zelené oči", určený na financovanie environmentálnych projektov (maximum podpory 

2000,- EUR) - o granty môžu žiadať školy, obce, MVO aj iné právnické, ale aj fyzické osoby. 



 24 

Tento mechanizmus je v samosprávnych štruktúrach pomerne ojedinelý a ocenenia- a 

nasledovania-hodný. Aj keď z hľadiska celkovej finančnej alokácie aj z hľadiska výšky 

jednotlivej pomoci zatiaľ menej významný. 

 

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, komunitné nadácie a mnohé ďalšie. 
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6. SWOT analýza environmentálnej výchovy, vzdelávania 

a osvety v Trenčianskom kraji 

  

1. SILNÉ STRÁNKY 

  

1.1. ŠKOLSTVO 

a) ukotvenosť EVVO vo vzdelávacom systéme vo forme Prierezovej témy,   

b) existencia odborných inštitúcií (v SK všeobecne, aj v TK), zaoberajúcich sa 

EVVO, 
c) odborné a organizačné kapacity mimovládnych organizácií (aj ako nositelia inovácií), 

odborné a organizačné kapacity v školských zariadeniach (CVČ) a v osvetových 

zariadeniach, 

d) viacero prijateľných metodických a odborných materiálov pre pedagógov (zatiaľ nie 

však pre všetky témy), 

e) existencia pestrej metodológie EVVO, 
f) existencia dobrých a inšpiratívnych projektov EVVO (napríklad program Zelená 

škola, GLOBE, Beagle a iné), 

g) existujúca základňa motivovaných a nadšených pedagógov v oblasti EVVO, 

celoročná činnosť so žiakmi v rámci mimoškolských aktivít organizovaných 

MVO, CVČ a na školách, 

h) existencia environmentálnych predmetov na TnUAD (na Fakulte sociálno-

ekonomických vzťahov a Fakulte priemyselných technológií a na Fakulte špeciálnej 

techniky), 

i) existencia príkladov dobrej praxe (včleňovanie EVVO do ŠkVP), efektívnych foriem 

EVVO, 

j) pozitívne výsledky napríklad v problematike triedenia odpadov, šetrenia vodou, 

energií, 

k) dostatok aktuálnych informácií o ŽP, 

l) ústretovosť vedenia TSK, projekt Zelená župa a grantový program Zelené oči, 
m) história spolupráce s ČR v oblasti projektov EVVO (potenciál tradičnej spolupráce so 

Zlínskym krajom, aj s ďalšími krajmi ČR). 

 

  

1.2. CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE 

a) existencia odborných inštitúcií (v SK všeobecne, aj v TK), zaoberajúcich sa 

EVVO, 

b) odborné a organizačné kapacity mimovládnych organizácií (aj ako nositelia inovácií), 

c) existencia pestrej metodológie EVVO, 

d) pozitívne výsledky napríklad v problematike triedenia odpadov, šetrenia vodou, 

energií, 

e) obyvatelia kraja si vo väčšine uvedomujú výnimočnosť/cennosť a kvalitu slovenskej 

prírody, väčšinou hodnotia aj životné prostredie ako kvalitné, 

f) dostatok aktuálnych informácií o ŽP, 

g) existencia ekoporadenskej siete - poradné portály pre verejnosť (napr.: 

www.biospotrebitel.sk, www.ekoporadna.sk), poradenstvo v bioobchodoch, v 

energetike  a pod. 
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1.3. PODNIKATEĽSKÁ SFÉRA 

a) odborné a organizačné kapacity mimovládnych organizácií (aj ako nositelia inovácií) 

pre klientov z oblasti podnikateľskej sféry, 

b) dostatok aktuálnych informácií o ŽP, 

c) prínos environmentálnej firemnej kultúry zahraničných firiem pôsobiacich v TK - pre 

zamestnancov i zákazníkov, 

d) možnosť rozvoja EVVO v rámci duálnej výchovy v TK. 

 

  

1.4. SAMOSPRÁVA 

a) existencia odborných inštitúcií (v SK všeobecne, aj v TK), zaoberajúcich sa 

EVVO, 
b) odborné a organizačné kapacity mimovládnych organizácií (aj ako nositelia inovácií), 

c) pozitívne príklady dobrej praxe - napríklad v problematike triedenia odpadov (obec 

Košeca), šetrenia vodou, energií…, 

d) dostatok aktuálnych informácií o ŽP, 

e) ústretovosť vedenia TSK, projekt Zelená župa a grantový program Zelené oči. 

  

 

1.5. ŠTÁT (celoslovenská úroveň) 
a) dostatok aktuálnych informácií o ŽP, 

b) existencia rezortného portálu o ŽP, 

c) zákon o slobodnom prístupe k informáciám, 

d) environmentálna legislatíva na solídnej (EÚ) úrovni, 

e) sledovanie niektorých indikátorov stavu životného prostredia. 

 

  

  

2. SLABÉ STRÁNKY 

  

 

2.1. ŠKOLSTVO 
a) nedostatočné výsledky napríklad v problematike triedenia odpadov, šetrenia vodou, 

energií (v porovnaní so štandardom EÚ) 

b) mizivé výsledky vo výchove k občianskej angažovanosti, slabá angažovanosť a 

uvedomelosť dospelých  

c) mizivé výsledky v témach ochranárskych (ochrana lesa, biodiverzity, nulové 

povedomie o inváznych druhoch a ich vplyve na ochranu prírody a krajiny) - 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, 

d) nízke povedomie absolventov škôl TK o prírodnom potenciáli, o konkrétnych 

prírodných hodnotách a krásach TN kraja, 

e) slabá až nulová informovanosť obyvateľov kraja - absolventov škôl o 

environmentálnych záťažiach a ich vplyve/dopadoch na zdravie obyvateľov a na 

prírodu, 

f) podceňovanie dôsledkov klimatických zmien zo strany širokej verejnosti, ale aj zo 

strany autorít (pedagógovia), nízka miera chápania významu vodozádržných opatrení 

v krajine a iných adaptačných opatrení na zmenu klímy, 

g) slabá/nedostatočná spolupráca odborných inštitúcií, zaoberajúcich sa EVVO, 
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h) nesystematická, ostrovčekovitá, nekoordinovaná realizácia formálnej aj neformálnej 

environmentálnej výchovy a vzdelávania, 

i) podceňovanie terénnej/outdoorovej výučby, 

j) slabé využívanie zážitkových foriem ENV na školách, bádateľstva, aktívneho riešenia 

environmentálnych problémov, projektového vyučovania, rovesníckeho vzdelávania a 

iných aktivizujúcich foriem výchovy a vzdelávania  

k) chýbajúce metodické a odborné EVVO materiály pre pedagógov (napríklad v 

témach zelené obstarávanie, zmeny klímy, globálne vzdelávanie, ekologické 

poľnohospodárstvo, kvalita potravín, udržateľné lesné hospodárstvo, udržateľný 

cestovný ruch, spotrebiteľská výchova...), 

l) neexistencia úložiska/verejne známeho zdroja pre pedagógov a lektorov zdarma 

prístupných námetov, hier, testov, kvízov, videí, prezentácií, aktivít EVVO 
m) chýbajúca jednotná učebnica pre environmentálnu výchovu pre ZŠ aj SŠ,  

n) chýbajúca infraštruktúra EVVO, nedostatočné množstvo ekocentier, 

mimoškolských zariadení a MVO, pravidelne poskytujúcich svoje služby školám, 

verejnosti, absencia ekoporadenskej siete, informačných eko-bodov a pod., 
o) slabá ponuka eko-náučných chodníkov na území kraja, pri existujúcich slabá 

interaktívnosť, nemodernosť (v kontexte moderných trendov interpretácie prírody), 

p) chýbajúce vybavenie škôl (napríklad chýba vo väčšine škôl dnes úplný základ - 

koše na triedený zber odpadu, ale aj laboratóriá, prírodné učebne...),  
q) nedôsledná aplikácia teoretických poznatkov v praxi (napr. už len samotná prevádzka 

škôl a školských jedální), absencia kontaktu s praxou, nedostatok exkurzií, 

r) slabá - kapacitne nepostačujúca - ponuka EVVO pre školy a iné vzdelávacie 

zariadenia (výučbové programy, súťaže, výstavy...), 

s) neochota škôl zapájať sa do EVVO aktivít, 

t) nedostatok aktívnych pedagógov, ktorí by sa podieľali na EVVO na škole. 

u) slabá motivácia pedagógov (osobitne v oblasti výchov a v prierezových témach, ktoré 

pedagógovia, ale aj vedenia škôl a zriaďovatelia škôl nepovažujú za priority), 

v) prierezová téma ENV - formálnosť realizácie – niektoré školy výrazný posun, niektoré 

ťažký formalizmus, 

w) nesystematické environmentálne vzdelávanie pedagógov v praxi, 

x) nesystémová podpora koordinátorov ENV na školách - častokrát chýba podpora 

y) vedenia, spolupráca ost. kolegov, chybné chápanie úlohy koordinátora ENV na 

školách, 
z) nedostatočné prepájanie ENV s inými prierezovými témami, menovite napríklad s 

regionálnou výchovou, 

aa) absencia definovania priorít a merateľných cieľov EVVO na všetkých úrovniach 

(konkrétne v strategických dokumentoch, v pedagogickej dokumentácii škôl ap.), 

bb) nedostatočný výskum, nejestvujúca reflexia plnenia cieľov ENV, nejestvujúci 

funkčný spôsob merania kvality a efektívnosti ENV programov a aktivít, 
cc) neexistencia environmentálneho manažmentu na školách. 

 

  

2.2. CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE 

a) stále nedostatočné výsledky napríklad v problematike triedenia odpadov, šetrenia 

vodou, energií (v porovnaní so štandardom EÚ) 

b) mizivé výsledky vo výchove k občianskej angažovanosti, slabá angažovanosť a 

uvedomelosť dospelých, 

c) mizivé výsledky v témach ochranárskych (ochrana lesa, biodiverzity, nulové 

povedomie o inváznych druhoch a ich vplyve na ochranu prírody a krajiny), 
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d) slabá až nulová informovanosť obyvateľov kraja o environmentálnych záťažiach a ich 

vplyve/dopadoch na zdravie obyvateľov a na prírodu, 

e) podceňovanie dôsledkov klimatických zmien zo strany širokej verejnosti, ale aj zo 

strany autorít (pedagógovia, politici, firemný manažment...), nízka miera chápania 

významu vodozádržných opatrení v krajine a iných adaptačných opatrení na zmenu 

klímy, 

f) nedostatočný rozsah triedenia odpadov (celoslovenský problém), vysoký podiel 

skládkovania odpadu (v kraji vyše 83% z celkového množstva komunálneho odpadu) 

g) chýbajúca infraštruktúra EVVO, nedostatočné množstvo ekocentier, 

mimoškolských zariadení a MVO, pravidelne poskytujúcich svoje služby školám, 

verejnosti, absencia ekoporadenskej siete, informačných eko-bodov a pod. 

h) slabá ponuka eko-náučných chodníkov na území kraja, pri existujúcich slabá 

interaktívnosť, nemodernosť (v kontexte moderných trendov interpretácie prírody) 

i) slabá/nedostatočná spolupráca odborných inštitúcií, zaoberajúcich sa EVVO, 
j) nesystematická, ostrovčekovitá, nekoordinovaná realizácia neformálnej 

environmentálnej výchovy a vzdelávania, 

k) absencia definovania priorít a merateľných cieľov EVVO na všetkých úrovniach,  

l) chýbajúce metodické a odborné EVVO materiály pre lektorov (napríklad v témach 

zelené obstarávanie, zmeny klimatu, globálne vzdelávanie, ekologické 

poľnohospodárstvo, kvalita potravín, udržateľné lesné hospodárstvo, udržateľný 

cestovný ruch, spotrebiteľská výchova...), 

m) neexistencia úložiska/verejne známeho zdroja pre pedagógov a lektorov zdarma 

prístupných námetov, hier, testov, kvízov, videí, prezentácií, aktivít EVVO 

n) slabá - kapacitne nepostačujúca - ponuka EVVO pre školy a iné vzdelávacie 

zariadenia (výučbové programy, súťaže, výstavy...) 

o) nedostatočný výskum, nejestvujúca reflexia plnenia cieľov EVVO, nejestvujúci 

funkčný spôsob merania kvality a efektívnosti EVVO programov a aktivít, 

mapovanie potrieb a očakávaní cieľových skupín, 
 

  

2.3. PODNIKATEĽSKÁ SFÉRA 

a) neexistujúca EVVO pre podnikateľské subjekty, firemný manažment  
b) nedostatočné výsledky niektorých firiem napríklad v problematike triedenia odpadov, 

šetrenia vodou, energií (v porovnaní so štandardom EÚ) 

c) slabá až nulová informovanosť radových zamestnancov firiem o environmentálnych 

záťažiach a ich vplyve/dopadoch na zdravie obyvateľov a na prírodu, 

d) neexistujúce pravidelné vyhodnocovanie vývoja podnikateľského sektoru - s 

monitoringom vhodných indikátorov zapojenia firiem do duálneho vzdelávania, do 

cirkulárnej ekonomiky, štandardov environmentálnej politiky, environmentálnych 

dopadov podnikania v oblasti znečisťovania zložiek ŽP, spotreby vody a energií, 

produkcie odpadov, 

e) nedostatočné zapájanie firemného/podnikateľského sektoru do podpory EVVO aktivít, 

f) slabé environmentálne povedomie manažmentov podnikateľských subjektov dovnútra 

firiem i navonok (iba štvrtina verejne aspoň deklaruje environmentálnu politiku firmy, 

z nich väčšina sú firmy zahraničné), 

g) neeexistencia prehľadu firiem s environmentálnou, resp. recyklačnou výrobou v TK, 

h) neexistujúci environmentálny manažment firemných priestorov / kancelárií. 
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2.4. SAMOSPRÁVA (kraj, obce) 

a) nedostatok investícií do rozvoja systému EVVO, všeobecne nedostatok financií, 

na úrovni štátu, kraja aj obcí, 

b) neexistujúca EVVO pre pracovníkov v samosprávach, 

c) slabá - kapacitne nepostačujúca - ponuka EVVO pre školy a iné vzdelávacie 

zariadenia (výučbové programy, súťaže, výstavy...) 

d) stále nedostatočné výsledky napríklad v problematike triedenia odpadov, šetrenia 

vodou, energií (v porovnaní so štandardom EÚ), 

e) nedostatočný rozsah triedenia odpadov (celoslovenský problém), vysoký podiel 

skládkovania odpadu (v kraji vyše 83% z celkového množstva komunálneho odpadu), 

f) nedostatok kontajnérov na triedený zber, zlá spolupráca obcí s Organizáciami 

zodpovednosti výrobcov, 

g) iba v 8% dotazovaných obcí v kraji sú ich občania nejakým (aspoň symbolickým) 

spôsobom zvýhodnení za triedenie komunálneho odpadu (analogicky: nízke 

využívanie ekonomických motivačných nástrojov), 

h) obce (samosprávy) majú iba výnimočne spracované plány/stratégie adaptácie na 

zmeny klímy (cca 10%), opatrenia realizuje iba 5% z oslovených obcí (väčšinou 

vodozádržné opatrenia), 

i) neexistujúca sieť systematického sledovania a vyhodnocovania emisného a hlukového 

znečistenia územia, 

j) nedostatočná starostlivosť o mimolesné porasty - premnoženie a šírenie inváznych 

druhov najmä rastlín, 

k) dostupnosť aktuálnych informácií o ŽP v TK, 

l) neexistujúca krajská databáza, prehľad (ani na Štatistickom úrade, ani na Úrade TSK) 

podnikateľských subjektov, zaoberajúcich sa cirkulárnou ekonomikou, 

m) slabá až nulová informovanosť obyvateľov kraja o environmentálnych záťažiach a ich 

vplyve/dopadoch na zdravie obyvateľov a na prírodu, 

n) podceňovanie dôsledkov klimatických zmien zo strany širokej verejnosti, ale aj zo 

strany autorít (pedagógovia, politici), nízka miera chápania významu vodozádržných 

opatrení v krajine a iných adaptačných opatrení na zmenu klímy, 

o) slabá/nedostatočná spolupráca odborných inštitúcií, zaoberajúcich sa EVVO, 

p) nefunkčný systém koordinácie a informovania o EVVO aktivitách v kraji, chýbajúci 

jednotný informačný systém v rámci EVVO, 

q) neexistuje oficiálny subjekt vykonávajúci funkciu krajského koordinátora EVVO, 

r) nesystematická, ostrovčekovitá, nekoordinovaná realizácia neformálnej 

environmentálnej výchovy a vzdelávania, 

s) nesystematické ENV vzdelávanie pedagógov v praxi, 

t) viaceré vzdelávacie aktivity v systéme akreditovaného vzdelávania pedagógov v praxi 

v odbore EVVO sú formálne a plytké, 

u) nedostatočné povedomie zriaďovateľov škôl o ponuke seminárov a vzdelávania v 

odbore EVVO, 

v) nedostatočný výskum, nejestvujúca reflexia plnenia cieľov EVVO, nejestvujúci 

funkčný spôsob merania kvality a efektívnosti EVVO programov a aktivít, 

mapovanie potrieb a očakávaní cieľových skupín, 

w) absencia definovania priorít a merateľných cieľov EVVO na všetkých úrovniach 

samospráv, 

x) nedostatočné zapájanie verejnej správy do podpory EVVO aktivít, 

y) neexistencia environmentálneho manažmentu priestorov samosprávy / kancelárií.  
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2.5. ŠTÁT (celoslovenská úroveň) 

a) nedostatočný rozsah triedenia a spracovania odpadov (celoslovenský problém), 

vysoký podiel skládkovania odpadu (v kraji vyše 83% z celkového množstva 

komunálneho odpadu) 

b) poddimenzovaný personál a technické zabezpečenie ochrany prírody na území kraja 

c) neexistujúca sieť systematického sledovania a vyhodnocovania emisného a hlukového 

znečistenia územia 

d) dostupnosť - prístupnosť k aktuálnym informáciám o ŽP 

e) neexistujúca databáza, prehľad (ani na Štatistickom úrade, ani na Úrade TSK) 

podnikateľských subjektov, zaoberajúcich sa cirkulárnou ekonomikou, 

f) slabá/nedostatočná spolupráca odborných inštitúcií, zaoberajúcich sa EVVO, 

g) nesystematická, ostrovčekovitá, nekoordinovaná realizácia formálnej aj neformálnej 

environmentálnej výchovy a vzdelávania 

h) nedostatočná príprava učiteľov v rámci štúdia na Pedagogických fakultách 

(chýba cieľavedomosť, systém, spolupráca škôl), 

i) viaceré vzdelávacie aktivity v systéme prípravy budúcich pedagógov v odbore EVVO 

sú formálne a plytké (platí aj pre mnohé akreditované vzdelávania pedagógov v praxi), 

j) nesystematické ENV vzdelávanie pedagógov v praxi, 

k) nedostatočný výskum, nejestvujúca reflexia plnenia cieľov EVVO, nejestvujúci 

funkčný spôsob merania kvality a efektívnosti EVVO programov a aktivít, 

mapovanie potrieb a očakávaní cieľových skupín, 

l) slabá až nulová informovanosť obyvateľov kraja o environmentálnych záťažiach a ich 

vplyve/dopadoch na zdravie obyvateľov a na prírodu, 

m) podceňovanie dôsledkov klimatických zmien zo strany širokej verejnosti, ale aj zo 

strany autorít (pedagógovia, politici, firemný manažment...), nízka miera chápania 

významu vodozádržných opatrení v krajine a iných adaptačných opatrení na zmenu 

klímy 

n) slabá vymožiteľnosť environmentálneho práva, v oblasti OP, OŽP, ale aj 

stavebného práva 

o) neexistencia úložiska/verejne známeho zdroja pre pedagógov a lektorov zdarma 

prístupných námetov, hier, testov, kvízov, videí, prezentácií, aktivít EVVO 

p) zlé a bezvýsledné nastavenie stratégie budovania siete štátnych stredísk 

environmentálnej výchovy, 

q) chýbajúca podpora zo strany štátu vo forme férovej súťaže o najlepšie projekty EVVO 

r) nedostatok investícií do rozvoja systému, všeobecne nedostatok financií, na 

úrovni štátu, kraja aj obcí, 
  

  

  

3. PRÍLEŽITOSTI 
  

 

3.1. ŠKOLSTVO 
a) využívanie prírodných daností regiónu (CHKO, údolie Váhu...) a ich zázemia ako 

vzdelávacej a turistickej atraktivity (aj na účely EVVO) 

b) témy na doplnenie osnov vzdelávania - využívanie nových a účinných eko-

technológií, zvýšenie dôrazu na využívanie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov 

energie, prevencia vzniku odpadov - podpora spracovateľských recyklačných kapacít, 

minimalizácia skládkovania odpadov 
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c) komplexný prístup v EVVO – napr. mediálna výchova - envirovýchova - regionálna 

výchova - prezentačné zručnosti si nekonkurujú, vedia sa práve vzájomne ako 

prierezové témy podporiť,  

d) existujúca základňa motivovaných a nadšených pedagógov v oblasti EVVO 

e) využívanie potenciálu enviroorganizácií, odborných inštitúcií +  pestrej, širokej 

základne občianskeho sektora - zvyšovanie ich podielu v systéme zabezpečovania 

environmentálnych, vzdelávacích, informačných a osvetových služieb, 

f) využívanie existujúcich príkladov dobrej praxe (včleňovanie EVVO do ŠkVP), 

efektívnych foriem EVVO, 

g) pokrytie / otvorenie nových tém v metodických materiáloch pre pedagógov a lektorov, 

modernizácia existujúcich metodík 

h) tvorba pestrej metodológie EVVO, 

i) zatraktívnenie environmentálnych tém pre žiakov/študentov, učiacich sa, 

j) využívanie potenciálu školských záhrad a areálov pre EVVO aktivity, 
k) rozšírenie siete eko-náučných chodníkov na území kraja, pri existujúcich 

rekonštrukcia - zvýšenie interaktívnosti, modernizácia (v kontexte moderných trendov 

interpretácie prírody) 

l) vytvorenie úložiska/verejne známeho zdroja pre pedagógov a lektorov zdarma 

prístupných námetov, hier, testov, kvízov, videí, prezentácií, aktivít EVVO 

m) podpora/uprednostňovanie regionálnych potravín v školských jedálňach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - nový vietor vo verejnom obstarávaní a 

envirovýchovný potenciál, 

n) využívanie potenciálu EÚ fondov (príklad ČR), 

o) existencia malých grantových schém pre EVVO - Enviroprojekt na Ministerstve 

školstva SR, Zelený vzdelávací fond na MŽP SR, a na úrovni kraja najmä 

potenciál grantového programu Zelené oči, 
p) asistencia/servis pre školy/samosprávy pri žiadaní o dotácie v rôznych grantových a 

dotačných schémach (konzultácie, semináre...) 

q) koordinovaná medzisektorová (aj cezhraničná) spolupráca v oblasti EVVO a 

výchovy k TUR, 
r) spoločné projekty škôl, zriaďovateľov škôl s odbornými EVVO inštitúciami (štátnymi, 

súkromnými, mimovládnymi...) - na úrovni miestnej, mikroregionálnej, regionálnej, 

celoslovenskej aj medzinárodnej, 

s) potenciál spolupráce s materskými centrami ... matky ako jedna z dôležitých cieľových 

skupín - základ pre formovanie hodnôt aj vnímanie prírody, 

t) potenciál spolupráce s lesnými materskými a základnými školami + vytvorenie 

legislatívnych podmienok pre ich fungovanie – spolupráca s ČR, 

u) zintenzívnenie spolupráce s ČR (potenciál tradičnej spolupráce so Zlínskym krajom a 

s ďalšími krajmi ČR) – výmena metodík, skúseností s evaluáciou envirovýchov. 

programov, inšpirácia - osvedčené programy a osvetové akcie v iných regiónoch a 

pod., spoločné cezhraničné projekty 

v) využívanie existujúcich skúseností s budovaním a prevádzkou ekocentier v ČR, 

w) využívanie existujúcich skúseností s certifikáciou poskytovateľov EVVO v ČR. 
  

  

3.2. CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE 

a) využívanie prírodných daností regiónu (CHKO, údolie Váhu...) a ich zázemia ako 

vzdelávacej a turistickej atraktivity (aj na účely EVVO), 

b) témy na doplnenie osnov vzdelávania - využívanie nových a účinných eko-

technológií, zvýšenie dôrazu na využívanie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov 
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energie, prevencia vzniku odpadov - podpora spracovateľských recyklačných kapacít, 

minimalizácia skládkovania odpadov, 

c) využívanie potenciálu enviroorganizácií, odborných inštitúcií +  pestrej, širokej 

základne občianskeho sektora - zvyšovanie ich podielu v systéme zabezpečovania 

environmentálnych, vzdelávacích, informačných a osvetových služieb, 

d) pokrytie / otvorenie nových tém v metodických materiáloch pre pedagógov a lektorov, 

modernizácia existujúcich metodík, 

e) využívanie pestrej metodológie EVVO, 

f) využívanie príťažlivosti environmentálnych tém pre žiakov/študentov, učiacich sa, 

g) rozšírenie siete eko-náučných chodníkov na území kraja, pri existujúcich 

rekonštrukcia - zvýšenie interaktívnosti, modernizácia (v kontexte moderných trendov 

interpretácie prírody) 

h) vytvorenie úložiska/verejne známeho zdroja pre pedagógov a lektorov zdarma 

prístupných námetov, hier, testov, kvízov, videí, prezentácií, aktivít EVVO, 

i) využívanie potenciálu EÚ fondov (príklad ČR), 

j) existencia malých grantových schém pre EVVO - Enviroprojekt na Ministerstve 

školstva SR, Zelený vzdelávací fond na MŽP SR, a na úrovni kraja najmä 

potenciál grantového programu Zelené oči, 
k) asistencia/servis pre školy/samosprávy pri žiadaní o dotácie v rôznych grantových a 

dotačných schémach (konzultácie, semináre...), 

l) koordinovaná medzisektorová (aj cezhraničná) spolupráca v oblasti EVVO a 

výchovy k TUR, 
m) zintenzívnenie spolupráce s ČR (potenciál tradičnej spolupráce napríklad s krajom 

Zlínskym, ale aj s ďalšíme krajmi ČR) – výmena metodík, skúseností s evaluáciou 

envirovýchov. programov, inšpirácia - osvedčené programy a osvetové akcie v iných 

regiónoch a pod., spoločné projekty, 

n) využívanie existujúcich skúseností s budovaním a prevádzkou ekocentier v ČR, 

o) využívanie existujúcich skúseností s certifikáciou poskytovateľov EVVO v ČR. 

 

  

  

3.3. PODNIKATEĽSKÁ SFÉRA 
a) využívanie prírodných daností regiónu (CHKO, údolie Váhu...) a ich zázemia ako 

vzdelávacej a turistickej atraktivity (aj na účely EVVO), 

b) využívanie nových a účinných eko-technológií, zvýšenie dôrazu na využívanie 

obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie, prevencia vzniku odpadov - podpora 

spracovateľských recyklačných kapacít, minimalizácia skládkovania odpadov, 

c) podpora a rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby, 

d) rozvoj ovocinárstva, chovu oviec a iných tradičných poľnohospodárskych odborov v 

kraji - potenciál pre cestovný ruch, 

e) podpora výroby a ponuky regionálnych a tradičných produktov, podpora samostatnosti 

a propagácie rodinných fariem, malých farmárov, remeselníkov, 

f) podpora potravinovej sebestačnosti, 

g) podpora cyklodopravy, údržby turistických, cykloturistických, bežkárskych tratí 

(vrátane zázemia), všeobecne podpora infraštruktúry "mäkkého" turizmu, 

h) znižovanie výroby + environmentálne opatrenia (odsírenie blokov tepelných 

elektrární, rekonštrukcia zariadení, náhrada kotlov za fluidné, elektromagnetické 

a  elektrostatické odlučovače) = zlepšovanie situácie v  znečistení ovzdušia územia,  

i) existencia podnikateľských subjektov so záujmom o spoluprácu a prezentáciu formou 

environmentálnych aktivít (nie formou spotrebiteľských súťaží), 
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j) zavedenie databázy, prehľadu podnikateľských subjektov, zaoberajúcich sa 

cirkulárnou ekonomikou, 

k) ponuka služieb zo strany MVO pre firmy – napr. v tvorbe environmentálneho 

manažmentu a zmien správania v kanceláriách a pod. 

 

  

3.4. SAMOSPRÁVA (kraj, obce) 

a) využívanie prírodných daností regiónu (CHKO, údolie Váhu...) a ich zázemia ako 

vzdelávacej a turistickej atraktivity (aj na účely EVVO), 

b) využívanie nových a účinných eko-technológií, zvýšenie dôrazu na využívanie 

obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie, prevencia vzniku odpadov - podpora 

spracovateľských recyklačných kapacít, minimalizácia skládkovania odpadov, 

c) podpora cyklodopravy, údržby turistických, cykloturistických, bežkárskych tratí 

(vrátane zázemia), všeobecne podpora infraštruktúry "mäkkého" turizmu, 

d) podpora výroby a ponuky regionálnych a tradičných produktov, podpora samostatnosti 

a propagácie rodinných fariem, malých farmárov, remeselníkov, 

e) podpora potravinovej sebestačnosti, 

f) starostovia oslovených obcí kraja si uvedomujú význam šetrenia vody, energie či 

význam zeleného nakupovania/zeleného obstarávania, 

g) starostovia oslovených obcí kraja sa v polovici prípadov zapájajú do rôznych 

environmentálnych projektov a takmer všetci dotázaní majú záujem sa v oblasti 

získavania zdrojov na environmentálne projekty ďalej vzdelávať, 

h) využívanie potenciálu EÚ fondov (príklad ČR), 

i) existencia malých grantových schém pre EVVO - Enviroprojekt na Ministerstve 

školstva SR, Zelený vzdelávací fond na MŽP SR, a na úrovni kraja najmä 

potenciál grantového programu Zelené oči, 
j) asistencia/servis pre školy/samosprávy pri žiadaní o dotácie v rôznych grantových a 

dotačných schémach (konzultácie, semináre...), 

k) koordinovaná medzisektorová (aj cezhraničná) spolupráca v oblasti EVVO a 

výchovy k TUR, 
l) spoločné projekty škôl, zriaďovateľov škôl s odbornými EVVO inštitúciami (štátnymi, 

súkromnými, mimovládnymi...) - na úrovni miestnej, mikroregionálnej, regionálnej, 

celoslovenskej aj medzinárodnej, 

m) zintenzívnenie spolupráce s ČR (potenciál tradičnej spolupráce napríklad s krajom 

Zlínskym, ale aj s ďalšíme krajmi ČR), 

n) budovanie systému sledovania a vyhodnocovania jednotlivých zložiek životného 

prostredia, pravidelné publikovanie získaných informácií (web, ročenka...), 

o) rozšírenie zoznamu sledovaných indikátorov stavu životného prostredia, aj stavu 

systému a obsahu EVVO na úrovni kraja, 

p) spracovanie súborných a pravidelne aktualizovaných informácií o kvalite a stave 

životného a prírodného prostredia kraja, zverejňovanie výsledkov indikátorov 

kvality života a životného prostredia (napríklad na webstránke TSK, či formou 

publikácií - Ročenka ŽP či Atlas ŽP a pod., 

q) využívanie existujúcich skúseností s budovaním a prevádzkou ekocentier v ČR, 

r) využívanie existujúcich skúseností s certifikáciou poskytovateľov EVVO v ČR, 
s) ponuka služieb zo strany MVO pre firmy – napr. v tvorbe environmentálneho 

manažmentu a zmien správania v kanceláriách a pod. 
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3.5. ŠTÁT (celoslovenská úroveň) 

a) medzinárodné dohovory (Vilniuská Stratégia), Národná stratégia TUR, … 

b) príprava ďalších strategických dokumentov - Environmentálna stratégia SR, 

Agenda 2030…, 
c) využívanie potenciálu enviroorganizácií, odborných inštitúcií +  pestrej, širokej 

základne občianskeho sektora - zvyšovanie ich podielu v systéme zabezpečovania 

environmentálnych, vzdelávacích, informačných a osvetových služieb, 

d) vytvorenie úložiska/verejne známeho zdroja pre pedagógov a lektorov zdarma 

prístupných námetov, hier, testov, kvízov, videí, prezentácií, aktivít EVVO, 

e) monitoring existencie študijných odborov zameraných na EVVO a ich podpora zo 

strany štátu (vysoké školstvo...), 

f) zlepšenie existujúceho systému prípravy budúcich pedagógov v odbore EVVO, 
g) skvalitňovanie univerzitného vzdelávania v odboroch súvisiacich s environmentálnymi 

témami, zavedenie environmentálneho minima pre učiteľské odbory, 

h) využitie vedecko-výskumného potenciálu, aj v oblasti pedagogického výskumu a v 

odbore EVVO, 
i) diskusia o zavedení povinného predmetu „enviro.výchova a vzdelávanie” s dôrazom 

na formu a obsah pre všetky učiteľské smery na VŠ = skvalitnenie vzdelávania 

budúcich pedagógov, 

j) využívanie existujúcich skúseností s budovaním a prevádzkou ekocentier v ČR, 

k) využívanie existujúcich skúseností s certifikáciou poskytovateľov EVVO v ČR, 

l) príležitosť vybudovať na Slovensku odbor envigogiky s využitím siete ekopedagógov 

a odborných inštitúcií, 

m) budovanie systému sledovania a vyhodnocovania jednotlivých zložiek životného 

prostredia, pravidelné publikovanie získaných informácií (web, ročenka...), 

n) rozšírenie zoznamu sledovaných indikátorov stavu životného prostredia, aj stavu 

systému a obsahu EVVO, 

o) zavedenie databázy, prehľadu podnikateľských subjektov, zaoberajúcich sa 

cirkulárnou ekonomikou, environmentálnou a recyklačnou výrobou v SR. 

  

  

  

4. OHROZENIA 

 

  

4.1. ŠKOLSTVO 
a) súperenie environmentálnej výchovy s inými (prierezovými) témami na školách (napr. 

dopravná výchova, drogová prevencia, branná výchova, kultúra, šport, globálne a 

rozvojové vzdelávanie, multikultúrna výchova, ľudské práva...), 

b) nedostatok prostriedkov v školách na ďalšie vzdelávanie pedagogických aj 

nepedagogických zamestnancov škôl, školských aj osvetových zariadení, 

c) sústredenie pozornosti škôl na maturitné predmety, orientácia na výkon, 

podceňovanie výchov všeobecne, 

d) nedostatočný dôraz na environmentálne témy v občianskej a v etickej výchove 

nevyužitý potenciál týchto predmetov.  
 

 

4.2. CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE 

a) negatívny vplyvy médií, reklamy, vzorov (v rodine, medzi rovesníkmi aj medzi 

"celebritami"), 
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b) pasivita občanov, ľahostajnosť. 

 

  

4.3. PODNIKATEĽSKÁ SFÉRA 
a) malá podpora a záujem médií o environmentálne témy, 

b) negatívny vplyvy médií, reklamy, vzorov (v rodine, medzi rovesníkmi aj medzi 

"celebritami"), 

c) nezáujem firiem o prezentáciu ich envirokultúry, o poskytnutie možnosti exkurzií 

žiakom a študentom, 

d) nezáujem firiem o zmeny smerujúce k enviro správaniu, 

e) sklony podnikateľských subjektov ku greenwashingu. 

  

 

4.4. SAMOSPRÁVA (kraj, obce) 
a) vysoký tlak na životné prostredie - znečisťovanie vody, pôdy, ovzdušia, nelegálne 

skládky a environmentálne záťaže v území kraja, v SR, 

b) tlak na urbanizáciu územia, 

c) strata vzácnych ekosystémov na území kraja, v SR, 

d) pokračujúci pokles poľnohospodárskej výroby, zmenšovanie PPF - ohrozenia 

potenciálu rozvoja vidieckych oblastí a potravinovej sebestačnosti územia, 

e) negatívne dôsledky klimatických zmien, vrátane povodňovej hrozby, 

f) rozvoj individuálnej automobilovej dopravy a obmedzovanie verejnej dopravy 

(napríklad zrušenie niektorých vlakových spojov či dokonca tratí), 

g) nejestvujúci koordinačný medzirezortný a medzisektorový orgán pre EVVO na 

úrovni štátu, ani na nižších úrovniach verejnej správy, 

h) nezáujem samospráv o zmeny smerujúce k enviro správaniu. 

 

  

4.5. ŠTÁT (celoslovenská úroveň) 

a) vysoký tlak na životné prostredie - znečisťovanie vody, pôdy, ovzdušia, nelegálne 

skládky a environmentálne záťaže v území kraja, 

b) tlak na urbanizáciu územia, 

c) strata vzácnych ekosystémov na území kraja, 

d) pokračujúci pokles poľnohospodárskej výroby, zmenšovanie PPF - ohrozenia 

potenciálu rozvoja vidieckych oblastí a potravinovej sebestačnosti územia, 

e) negatívne dôsledky klimatických zmien, vrátane povodňovej hrozby, 

f) rozvoj individuálnej automobilovej dopravy a obmedzovanie verejnej dopravy 

(napríklad zrušenie niektorých vlakových spojov či dokonca tratí), 

g) prístupnosť k aktuálnym informáciám o ŽP (legislatívne zmeny v neprospech 

transparentnosti), 

h) nejestvujúci koordinačný medz 

i) irezortný a medzisektorový orgán pre EVVO na úrovni štátu, ani na nižších 

úrovniach verejnej správy, 

j) ťažkopádnosť reakcií školského systému na aktuálne výchovné a vzdelávacie 

výzvy (niektoré aktuálne environmentálne témy chýbajú v Prierezovej téme ENV), 

k) nevyjasnenosť kompetencií rezortov v EVVO, nedostatočná spolupráca medzi 

štátnymi rezortnými inštitúciami, 

l) byrokratické a administratívne prekážky pri príprave a predkladaní projektov (najmä 

pri EÚ fondoch), 
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m) nejestvujúca spoločenská objednávka na efektívny systém EVVO - nezáujem zo strany 

štátu, 

n) slabá vymožiteľnosť environmentálneho práva. 
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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. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%A9_prostredie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ekol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek_(Homo)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ekosyst%C3%A9m
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Distenie_%C5%BEivotn%C3%A9ho_prostredia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ochrana_pr%C3%ADrody
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ochrana_pr%C3%ADrody
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%ADrodn%C3%A9_zdoje&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchova
https://sk.wikipedia.org/wiki/Form%C3%A1lne_vzdel%C3%A1vanie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Neform%C3%A1lne_vzdel%C3%A1vanie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vzdel%C3%A1vanie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1lne_vzdel%C3%A1vanie
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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; 
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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;  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

Použitá literatúra a zdroje 

 

1. 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 

 
2. Správa Štátnej školskej inšpekcie o plnení opatrení vyplývajúcich z Koncepcie 

environmentálnej výchovy a vzdelávania a národnej konferencie o environmentálnej 

výchove a vzdelávaní konanej v roku 1998 a úrovni environmentálnych poznatkov žiakov 

v základných školách v SR, Štátna školská inšpekcia Bratislava, 2001 

 
3. http://www.tur.vlada.gov.sk/ 

 
4. Štátny vzdelávací program, Štátny pedagogický ústav Bratislava, 2008, prevzaté 

z:http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program.alej 

 
5. Inovovaný Štátny vzdelávací program, Štátny pedagogický ústav Braticlava, 2015, 

prevzaté z: http://www.statpedu.sk/sk/Aktuality/Inovovany-statny-vzdelavaci-program.alej 

 
6. http://www.spirala.sk/ 

 
7. http://www.zelenaskola.sk/ 

 
8. Štátna školská inšpekcia (2013). Správa o stave zapracovania a uplatňovania 

environmentálnej výchovy v základných školách v SR v školskom roku 2012/2013. 

Bratislava. Prevzaté z: 

http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/UZP_ENV_ZS_SR_

23.pdf 

 
9. Štátna školská inšpekcia (2013). Správa o environmentálnej výchove v strednej škole. 

Prevzaté z:  

http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/UZP_ENV_G_SOS.p

df 

 
10. Štátna školská inšpekcia (2013). Správa o environmentálnej výchove v materských školách 

v školskom roku 2012/2013 v SROV. Prevzaté z: 

http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/UZP_ENV_MS_SR_

12_13.pdf 

 
11. Environmentálna výchova a vzdelávanie detí a mládeže – aktuálna situácia na Slovensku, 

Autori výskumu: Ing. Silvia Milová, Mgr. Richard Medal (Špirála), Mgr. Jana 

Klocovková, PhD., SÚ SAV (odborný garant), prevzaté z: 

http://www.iuventa.sk/sk/Vyskum-mladeze/Vyskumy-katalog-dat/2012/Environmentalna-

vychova-a-vzdelavanie-deti-a-mladeze-aktualna-situacia-na-Slovensku.alej 

 
12. Mimovládne iniciatívy vo vzdelávaní, autor: Kolektív autorov a autoriek, rok: 2010, 

vydavateľstvo: Nadácia otvorenej spoločnosti 

http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/UZP_ENV_ZS_SR_23.pdf
http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/UZP_ENV_ZS_SR_23.pdf
http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/UZP_ENV_G_SOS.pdf
http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/UZP_ENV_G_SOS.pdf
http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/UZP_ENV_MS_SR_12_13.pdf
http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/UZP_ENV_MS_SR_12_13.pdf


 42 

 
13. Ďalekohľad č. 30 

 
14. Jan Činčera, Silvia Kováčiková, Veronika Mašková, Richard Medal, Kristína Medalová: 

The Green School: an Impact of Evaluation on Decision-Making about a Program, The 

New Educational Review, 2012, Vol 30, No 4, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 

2012 

 
15. Zelená škola: vliv evaluace na rozhodování o programu Jan Činčera, Technická univerzita 

v Liberci, Richard Medal, Kristína Medalová, Špirála, Silvia Kováčiková, Technická 

univerzita v Liberci, Veronika Mašková, Technická univerzita v Liberci 

 
16. ŽIVICA. Centrum environmentálnej a etickej výchovy. 2012. Zelená škola. [20-02-2012] 

Dostupné z: http://www.zelenaskola.sk/ 

 
17. ČINČERA, Jan. 2008. Evaluace programu Ekoškola.  Envigogika. Praha: Centrum pro 

otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Roč. 3,  č. 2. ISSN 1802-3061. Dostupné z: 

http://www.czp.cuni.cz/envigogika.  

 
18. Zelené Slovensko - analýza postojov dospelej slovenskej polulácie voči ochrane životného 

prostredia, Corporate Consulting Group s.r.o., Bratislava, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czp.cuni.cz/envigogika


 43 

Prílohy: 
 

 
a) Identifikácia cieľov EVVO 

 

Aktuálne jestvuje v praxi slovenského systému environmentálnej výchovy a vzdelávania 

množstvo definícií cieľov EVVO. Nižšie uvádzame ich prehľad. Nevyhnutne preto prebieha 

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 
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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 ško ly, 

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, 
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ochranu životného prostredia, riadenie prírodných zdrojov, biologickú a krajinnú rozmanitosť. 

Riešenie takýchto rozmanitých tém v rámci VTUR si vyžaduje holistický prístup. (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 
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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. 

 

 
b) Prehľad vývoja EVVO v Slovenskej republike 

 

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 
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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.  

  

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. 
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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. 

2015 - schválenie Rezortnej koncepcie EVVO do roku 2015 (MŽP SR). 

2015 - od 1. 9. platí Inovovaný Štátny vzdelávací program, upravujúci aj Prierezovú tému 

Environmentálna výchova. 

2016 - vznik projektu Zelená župa v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

2017 - doteraz: práce na novej Štátnej environmentálnej stratégii s názvom Zelenšie 

Slovensko, ktorej súčasťou je aj samostatná kapitola venovaná Environmentálnej výchove. 

 

 

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). 

 

Na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka je environmentalistika súčasťou niektorých 

predmetov, najmä na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov. 

 

 

 
c) Prehľad výsledkov prieskumu na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (pdf 

súbor) 

 
d) Štátna ochrana prírody SR a environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 

v Trenčianskom kraji 
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Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je odborná organizácia s celoslovenskou 

pôsobnosťou zameraná na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny, vrátane 

správy jaskýň. 

 

ŠOP SR v rámci svojej hlavnej činnosti zabezpečuje aj nasledovné úlohy v oblasti 

environmentálnej výchovy:  

 výchovno – vzdelávacia, propagačná a edičná činnosť v oblasti ochrany prírody a 

krajiny,  

 lektorské a prednáškové služby v rozsahu svojich kompetencií,  

 činnosť informačných stredísk (IS) a iných výchovno-vzdelávacích zariadení ochrany 

prírody a krajiny,  

 budovanie a prevádzku náučných zariadení v prírode 

 

Personálne v rámci celej ŠOP SR environmentálnu výchovu zabezpečujú odborní pracovníci 

pre environmentálnu výchovu nasledovne: na riaditeľstve ŠOP SR v Banskej Bystrici v rámci 

Odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety traja pracovníci, dvaja pracovníci vo 

Varíne (Škola ochrany prírody), na správe každého z deviatich národných parkov funguje 

jeden pracovník pre environmentálnu výchovu, v rámci 14 chránených krajinných oblastí 

funguje samostatný pracovník pre environmentálnu výchovu iba na štyroch Správach CHKO 

(Biele Karpaty, Horná Orava, Východné Karpaty, Poľana), samostatný pracovník pre  

environmentálnu výchovu  pôsobí aj na Regionálnom centre ochrany prírody a krajiny 

v Prešove. 

 

Viac na www.sopsr.sk, https://www.facebook.com/sopsr.sk/ 

 

Cieľové skupiny environmentálnej výchovy a osvety ŠOP SR predstavujú: 

1. Školský sektor 

2. Návštevníci chránených území 
3. Široká verejnosť + (sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, DSS, špeciálne 

školy...) 

4. Vlastníci pozemkov v  chránených územiach 

5. Odborní pracovníci v oblasti životného prostredia 

 

 

Špecifické postavenie v rámci ŠOP SR má Škola ochrany prírody vo 

Varíne, ktorá pôsobí na národnej aj regionálnej úrovni. 

 

Kontakt: Správa NP Malá Fatra, Hrnčiarska ul. 197, 013 03 Varín, 

skopvarin@sopsr.sk, 0415071413 

 

V rámci národnej úrovne činnosť Školy ochrany prírody Varín zahŕňa: 

• Výchova a vzdelávanie – koncepcie, akčné plány, národné stratégie a programy, 

školenia, tvorba výučbových programov, prezentácií, metodických pomôcok 

• Propagácia a osveta – tlačové správy, články, plagáty, registrácia podujatí na medzi. 

stránkach 

• Koordinácia a komunikácia –  14 pracovníkov EV, kampane, EV konferencia 

• Edičná činnosť - informačné materiály, brožúry, zborníky 

 

Na regionálnej úrovni Škola ochrany prírody Varín ponúka: 

 Aktivity pre školský sektor, návštevníkov CHÚ, verejnosť 

http://www.sopsr.sk/
https://www.facebook.com/sopsr.sk/
mailto:skopvarin@sopsr.sk
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 Exkurzie, sprievody do chránených území 

 Školenia, metodické dni pre učiteľov,  koordinátorov EV, odborných pracovníkov 

ŠOP SR, členov MVO a pod. 

 Organizovanie kampaní v rámci významných environmentálnych dní 

 Organizovanie výstav, súťaží 

 Spolupráca s inými organizáciami a subjektmi 

 Propagačná a edičná činnosť 

 

Prostredníctvom  Školy OP Varín si možno zapožičať nasledovné mobilné výstavy 

s tematikou ochrany prírody:  Národné parky Slovenska, Národné parky Európy, Ekoplagát, 

Druhy európskeho významu a NATURA 2000.  

 

Trenčiansky kraj 

 

V Trenčianskom kraji pôsobia nasledovné organizačné jednotky ŠOP SR, hranice ich 

pôsobnosti udáva mapa a tabuľka podľa okresov: 

 

Správa 

CHKO adresa pôsobnosť v okrese 

Biele 

Karpaty 

Trenčianska 31, 91441 

Nemšová 

Ilava, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, 

Myjava, Púchov 

Kysuce U Tomali 1511, 02201 Čadca Púchov 

Malé 

Karpaty Štúrova 115, 90001 Modra Nové Mesto nad Váhom 

Ponitrie Samova 3, 94901 Nitra Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza 

Strážovské 

vrchy 

Orlové 189, 01701 Považská 

Bystrica Ilava, Považská Bystrica, Púchov 

Záhorie 

Vajanského 17, 90101 

Malacky Myjava 

  

 
Zdroj: www.sopsr.sk 
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Zo šiestich pracovísk ŠOP SR pôsobiacich v Trenčianskom kraji iba na jednom z nich 

(Správa CHKO Biele Karpaty) pôsobí samostatný odborný pracovník pre environmentálnu 

výchovu (od 15. 2. 2018 Mgr. Katarína Devánová). Na ostatných pracoviskách sa 

envirovýchove venujú v rámci kumulovaných funkcií iní odborní pracovníci (zoológ, 

poľnohospodár, anorganik, strážca). 

 

Ponuka jednotlivých pracovísk ŠOP SR pôsobiacich v Trenčianskom samosprávnom kraji 

 

Správa CHKO Biele Karpaty 

Kontakt: Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová, tel. 032.6598387 

http://chkobielekarpaty.sopsr.sk/ 

 

VÝCHOVA 

 

Prednášková činnosť pre základné  a stredné školy je hlavným spôsobom realizovania 

environmentálnej výchovy Správou CHKO Biele Karpaty. Prednášky sú tematicky venované 

druhovej a územnej ochrane prírody, školy si môžu vybrať z ponuky alebo na základe dohody 

v dostatočnom časovom predstihu je možné pripraviť špecifickú tému. Prednášky sú doplnené 

obrázkovou prezentáciou, využívajú prvky zážitkového učenia,  je možné ich spojiť s krátkou 

vychádzkou. Uskutočňujú sa zvyčajne na príslušnej škole, ale je možné využiť i priestory 

Správy CHKO v Nemšovej - Kľúčovom (prednášková miestnosť s kapacitou 30 osôb,  

podkrovná miestnosť s kapacitou 15 osôb, záhrada). Najčastejšie ponúkané a realizované 

témy prednášok sú tieto:   

„Zo života orchideí“,“ Vzácne motýle“, „Poznáte vážky?“,“Bocian biely a čierny“, 

„Mokrade“, „Žabie TAXI - ochrana obojživelníkov“, „Chránené územia v pôsobnosti 

Správy CHKO Biele Karpaty“, „ Starostlivosť o chránené územia, chránené druhy rastlín 

a živočíchov“, „Bielokarpatský ovocný poklad“ 

 

Príslušné témy je možné spojiť s pozorovaním hniezdiacich bocianov bielych v Nemšovej 

pred budovou Správy CHKO (apríl – jún), vychádzkou k mokradi (Kľúčovské rameno),  

poznávaním starých odrôd a lisovaním jablkovej šťavy v záhrade CHKO Biele Karpaty. 

Pre materské školy ponúka Správa CHKO Biele Karpaty nasledovné programy: 

 Od semienka ku chlebíku - o semienkach a pôde – rôzne semená, pozorovanie, ich 

využitie, pokusy s semienkami alebo Upečme si chlebík – pečenie kváskového 

chleba 

 Putovanie kvapôčky – význam vody, kolobeh vody, spoznávanie vlastností vody 

zmyslami, hľadanie vody v prírode,  

 Obojživelníky – príbeh ropuchy  

 Liečivé bylinky – poznávanie po chuti, po mene, po farbe,  

 Odpad, neodpad – ako ľudia žili pred 100 rokmi, príbeh svetra a hlineného domu, 

výroba recyklovaného papiera,  

 Lúka a les – význam lesa a lúky, rôzne druhy lesa, monokultúra,  

 Na gazdovstve – kolobeh roka a samozásobiteľstvo, 

 Ovocie – význam, pestovanie, rôzne chute odrôd, sušenie ovocia, 

 vychádzky do prírody spojená s pozorovaním (téma podľa ročného obdobia 

a biotopu) – vychádzka na lúku, k potoku, do lesa, jesenná vychádzka, jarná, 

a pod. 

 
http://chkobielekarpaty.sopsr.sk/sprava-chko/environmentalna-vychova/ 

 

http://chkobielekarpaty.sopsr.sk/sprava-chko/environmentalna-vychova/
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Exkurzie a vychádzky do prírody sú ďalším dôležitým prvkom envirovýchovnej ponuky 

Správy CHKO Biele Karpaty. Exkurzie pre školy sú spojené s výkladom o živej a neživej 

prírode, využívajú existujúce náučné chodníky v regióne. Lokalita a dĺžka trvania sú 

prispôsobené vekovej skupine, dopravu žiakov na miesto exkurzie zabezpečuje škola.  

Pre verejnosť a účastníkov pracovno-ochranárskych akcií pravidelne každý rok v mesiaci máj 

alebo jún pripravuje Správa CHKO v spolupráci s ochranárskymi MVO (KOZA, Pre Prírodu) 

prírodovednú exkurziu do chránených území regiónu, napr. v r. 2017 to bola exkurzia 

„Dolinou Tepličky za orchideami“, v r. 2018 „Za kvetmi a motýľmi Tematínskych vrchov“.  

Touto exkurziou je vždy pripomínaný aj Európsky deň parkov (24.5.) a Deň karpatských 

parkov (23.5.). 

 

Náučné chodníky a náučné lokality, najčastejšie využívané pri exkurziách a výuke v teréne, 

sú nasledovné: 

 Okolo Vršatca – koruny Bielych Karpát (Vršatské Podhradie, Červený Kameň) 

 Prírodná rezervácia Beckovské Skalice, PR Sychrov (Beckov) 

 Krasín (Dolná Súča) 

 lesnícky náučný chodník Haluzická tiesňava a masív Hájnice (Haluzice, Štvrtok) 

 prírodný park pri Váhu – Krajina ako živá učebňa (Trenčín) 

 Bielokarpatský ovocný poklad – genofondový sad v Starej Turej, tradičná sušiareň v 

Bošáci Zabudišovej 

 

Podľa výberu a požiadaviek možno pripraviť aj exkurziu „na mieru“  na lokality v pôsobnosti 

Správy CHKO Biele Karpaty (okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Ilava časť, Myjava 

časť).  

 

Praktické ochranárske aktivity 

Špecifikom ekovýchovnej činnosti Správy CHKO Biele Karpaty sú praktické ochranárske 

aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť žiaci, študenti, firemné kolektívy  aj široká verejnosť. 

Pracovno – poznávacie zážitkové akcie (víkendové brigády tzv. „víkendovky“ a letné tábory) 

spojené s údržbou chránených území organizuje Správa CHKO Biele Karpaty v spolupráci 

s mimovládnymi organizáciami (KOZA Pre Prírodu, GenoFond) už viac ako 25 rokov. 

Dobrovoľníci sa zapájajú do praktických činností ako sú napr. hrabanie kvetnatých lúk, 

odstraňovanie náletových drevín , starostlivosť o stromčeky v genofondovom sade, budovanie 

zábran pre obojživelníky, údržba náučných zariadení v prírode a popri tom sa môžu dozvedieť 

zaujímavosti o chránených rastlinách, živočíchoch, biotopoch  a navštíviť chránené územia. 

Najdlhšiu tradíciu majú letné tábory Bučkova jama (Vrbovce), Nebrová (Červený Kameň), 

detský resp. detsko-rodičovský tábor na Grúni (Nová Bošáca). Zázemím pri týchto aktivitách 

býva terénna stanica Správy CHKO v Novej Bošáci, časť Grúň. Novou tradíciou sa stala 

akcia „Dolu vodou s ochranármi“, čo je ochranársky splav Váhu z Trenčína do Piešťan. 

Účastníci striedajú splavovanie úsekov Váhu s prácou v chránených územiach, ako je 

hrabanie lúk v PR Beckovské Skalice a čistenie lokality Vtáčí ostrov na Sĺňave v Piešťanoch. 

Termíny akcií sú zverejnené dvakrát do roka (február, september) na spoločnom plagáte 

Správy CHKO a MVO. Informácie sú zverejňované na stránkach a sociálnych sieťach, napr. 

tu: www.sopsr.sk, http://chkobielekarpaty.sopsr.sk/, www.preprirodu.sk, www.koza.sk, 

https://sk-sk.facebook.com/preprirodu/, https://sk-sk.facebook.com/ovocnypoklad 

 

 

 

 

 

http://www.sopsr.sk/
http://chkobielekarpaty.sopsr.sk/
http://www.preprirodu.sk/
http://www.koza.sk/
https://sk-sk.facebook.com/preprirodu/
https://sk-sk.facebook.com/ovocnypoklad
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OSVETA  

 

Infostánky 

Štátna ochrana prírody SR má bohatú edičnú činnosť, propagačné a informačné materiály 

ponúka verejnosti formou informačných stánkov na podujatiach, ktoré sa v regióne 

organizujú. Pravidelne sú to Trenčiansky BIOjarmok, Lesnícky deň v Trenčíne, Kopaničársky 

jarmek v Starej Turej, Slávnosti bratstva na Javorine, nepravidelne napr. rôzne turistické 

a športové podujatia, charitatívne akcie, školské akcie napr. praktická maturita na SOŠ 

Jilemnického Trenčín. 

 

 

PUBLIKAČNÉ AKTIVITY:  

 

ŠOP SR vydáva štvrťročne časopis  Chránené územia Slovenska v elektronickej podobe, 

k dispozícii je na www.sopsr.sk v časti Publikácie. Metodický a informačný časopis 

vychádza (s prerušením v rokoch 2012-2014) od roku 1982,  ponúka priestor na prezentáciu 

činnosti ŠOP SR, informovanie v oblasti štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, 

ako aj na výmenu skúseností z praktickej ochrany a environmentálnej výchovy. 

 

Správa CHKO Biele Karpaty sa zapája do tvorby a distribúcie unikátneho časopisu moravsko 

– slovenského pomedzia  Bílé - Biele Karpaty , ktorý vydáva ZO ČSOP Bílé Karpaty vo 

Veselí nad Moravou. Časopis ponúka pravidelné rubriky o prírode, krajine, histórii, kultúre, 

ekologickej výchove, poľnohospodárstve s pravidelnými rubrikami pre deti (rozprávka, kvíz, 

súťaž). Časopis na Slovensku možno zakúpiť v Centre environmentálnych aktivít v Trenčíne, 

na Správe CHKO Biele Karpaty v Nemšovej alebo si ho predplatiť. Staršie čísla sú 

k dispozícii v elektronickej podobe tu: http://csop.bilekarpaty.cz/vychova-a-osveta/casopis-

bile-biele-karpaty-/m23  

 

ŠOP SR vydala množstvo osvetových a informačných materiálov (plagáty, brožúry, 

pohľadnice, skladačky, kalendáre), ktoré informujú o chránených častiach prírody, ochrane 

rastlín, živočíchov a biotopov, o sústave NATURA 2000. Na každom pracovisku ŠOP SR sú 

k dispozícii zdarma pre záujemcov najmä materiály z regiónu pôsobnosti pracoviska. 

Pracoviská sa snažia aj aktívne distribuovať tieto materiály, prednostne školám a obciam. 

ŠOP SR vydala tiež špeciálne publikácie zamerané na environmentálnu výchovu a to 

vzdelávací program Mokrade na Slovensku a knihu Ilustrovaný sprievodca biotopmi. Školy 

môžu obe publikácie získať zdarma na pracoviskách ŠOP SR.  

 

FILMY s tematikou ochrany prírody tiež patria do osvetového portfólia ŠOP SR. Na 

jednotlivých pracoviskách môžu školy a vzdelávacie inštitúcie získať zdarma DVD 

s nasledovnými filmami: Európsky významné druhy rastlín a živočíchov, Mokrade, 

Ramsarské lokality na Slovensku, Karpatské bukové pralesy na Slovensku a špeciálne na 

Správe CHKO Biele Karpaty česko – slovenský dokumentárny film Krajina pre motýle, ako 

aj film Jakuba Cíbika Kráľovstvo strážené Vršatcom. Posledné dva filmy sú k zhliadnutiu aj 

na youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=BT3aDKGyiN4 

https://www.youtube.com/watch?v=2CvEOqeBhQY 

 

 

 

 

http://csop.bilekarpaty.cz/vychova-a-osveta/casopis-bile-biele-karpaty-/m23
http://csop.bilekarpaty.cz/vychova-a-osveta/casopis-bile-biele-karpaty-/m23
https://www.youtube.com/watch?v=BT3aDKGyiN4
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Správa CHKO Kysuce  

V rámci Trenčianskeho kraja pôsobí v okrese Púchov. Výchovné, vzdelávacie a osvetové 

aktivity vykonáva nepravidelne, podľa kapacitných možností odborných pracovníkov, tiež aj 

na základe objednávky škôl či iných subjektov. Ide najmä o prezentácie, prednášky a besedy, 

sprevádzanie na školských exkurziách, praktické ukážky činnosti ŠOP. Určené sú najmä 

žiakom základných a stredných škôl, menej materských škôl, prípadne ostatnej verejnosti.  

 

Správa CHKO Malé Karpaty  
V rámci Trenčianskeho kraja patrí do jej pôsobnosti iba malá časť CHKO ležiaca v okrese 

Nové Mesto nad Váhom. Keďže nemá pracovníka pre environmentálnu výchovu, v tejto 

okrajovej časti CHKO výchovné, vzdelávacie a osvetové aktivity vykonáva sporadicky. 

 

Správa CHKO Ponitrie  

Na Hornom Ponitrí (okresy Prievidza, Bánovce n/B, Partizánske) sa ekovýchove venuje už 

viac ako dve desaťročia zoológ RNDr. Vladimír Slobodník CSc. z pracoviska v Bojniciach. 

Ponúka najmä prezentácie pre základné a stredné školy a verejnosť, spolupracuje 

s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi a RKC Prievidza. Prezentácie pre školy na témy: 

 Význam a funkcie mokradí 

 Význam lesa 

 Veľké šelmy  

 Prikrmovanie vtákov v zime  

 Pomoc dutinovým hniezdičom  

 Význam krúžkovania vtákov 

 Skleníkový efekt  

 

Správa CHKO Strážovské vrchy  
Realizuje environmentálne programy na školách, alebo inde (na základe ponukového listu je 

možné si program objednať), exkurzie v chránených územiach, tiež sa formou infostánku s 

propagačnými materiálmi zúčastňuje na rôznych akciách týkajúcich sa prírody a jej ochrany. 

Ponúkané ekovýchovné  programy (prednášky)  na  rôzne  témy sú prispôsobené  veku  i  

vedomostiam  žiakov v jednotlivých ročníkoch. Dĺžka  programov  je 45 minút (ale podľa  

potreby  môžu  byť i dlhšie). Témy  sú  spracované  vo forme powerpoint-prezentácií. Tému je 

možné vybrať z ponukového listu, po dohode vopred je možné pripraviť aj inú tému „na 

mieru“ podľa požiadavky školy. Ponúkané témy: 

 Čo robiť, ak nájdem opustené mláďa, alebo zraneného živočícha 

Význam drevín rastúcich mimo lesa 

 včelách a včelárstve 

Rady a inštrukcie k rôznym formám pobytu v prírode 

 NPR Súľovské skaly a NPR Manínska tiesňava 

 Hniezdenie orla skalného v Súľovských skalách (od vyliahnutia mláďaťa  až po 

vyletenie z hniezda) s využitím 15 minútového dokumentárneho filmu  

 celosvetovo ohrozených zvieratách – konkrétne druhy živočíchov a príčiny ich 

ohrozenia 

 riekach a o menších vodných tokoch (život v nich a okolo nich) 

 Malý vodný cyklus (Súvisia jeho zmeny s globálnym otepľovaním?)  

 Starostlivosť o chránené územia (čo robia pracovníci Správy CHKO Strážovské vrchy) 

Ochrana prírody na Slovensku (prečo treba prírodu chrániť) 

 Globálne environmentálne problémy 

 Národné parky Slovenska 
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 Les, lúka – ucelený pohľad na ekosystém 

 Rastliny a živočíchy Strážovských vrchov 

 Invázne rastliny 

 Neživá príroda Strážovských vrchov 

 našich živočíchoch pre I. stupeň ZŠ 

 Voľne žijúce živočíchy spolu s ľuďmi v mestách 

 Motýle 

 Netopiere na Slovensku 

 Vtáky nášho regiónu 

 Jar v prírode, zima v prírode (stopy zvierat) 

 Liečivé rastliny 

 

Správa CHKO Záhorie  
Do jej územnej pôsobnosti v rámci TSK patrí okres Myjava. Keďže Správa nemá pracovníka 

pre environmentálnu výchovu, vzdelávacie a osvetové aktivity v okrese Myjava vykonáva 

sporadicky a nepravidelne. Viac sa orientuje na subjekty bližšie k sídlu Správy v Malackách. 

 

 

Námety na zlepšenie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom 

kraji z pohľadu Správy CHKO Biele Karpaty: 

 Vytvoriť spoločný ponukový list výukových programov a prednášok pre základné 

a stredné školy spoločne s ťažiskovými mimovládnymi organizáciami v regióne (Pre 

Prírodu, CEA) 

 Pravidelne spolupracovať so samosprávami - vzdelávanie starostov a poslancov, 

občanov, záujmových skupín 

 Využívať priestory Správy CHKO Biele Karpaty v Nemšovej na aktívnu 

environmentálnu výchovu  (krúžok, knižnica, videotéka) 

 Využívať genofondový sad ovocných drevín v Starej Turej na aktívnu environmentálnu 

výchovu (kurzy starostlivosti o ovocné stromy, ochutnávky, určovanie odrôd ) 

 Revitalizácia terénnej stanice Grúň v Novej Bošáci a jej pravidelné využívanie pre 

aktívnu environmentálnu výchovu 

 Cezhraničná spolupráca (CHKO Bílé Karpaty, VIS Veselí nad Moravou, Kosenka 

Valašské Klobouky, Veronica Hostětín) 

 Dobudovať sieť náučných chodníkov a využívať ju pre aktívnu environmentálnu 

výchovu  

 Zdieľať informácie a námety pre aktívnu environmentálnu výchovu 

 

 

Katarína Rajcová 

Október 2018 

 

 

e) Stredné a veľké podniky s dôrazom na duálne vzdelávanie (pdf súbor) Dagmar 

Lišková, Február 2018 

 

f) Miestna samospráva - výsledky dotazníku (pdf súbor) Jaroslava Pupišová, Október 

2018 

 

g) Definícia ekocentra 
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Pre účel vypracovania koncepcie EVVO je nevyhnutné zadefinovať si termín ekocentrum, 

resp. environmentálno-vzdelávacie centrum (stredisko environmentálnej výchovy). Na úrovni 

Slovenska nie sú zatiaľ definované tieto štandardy ani v rezortnej koncepcii EVVO do roku 

2025 (zostavená v r. 2015). 

 

Podľa MŽP SR je ekocentrum  inštitúcia zameraná na podporu, propagáciu, výchovu, 

vzdelávanie a osvetu orientovanú na šetrný a zodpovedný prístup k životnému prostrediu, na 

jeho ochranu, šírenie informácií o udržateľnom rozvoji a jeho aplikáciu do praxe. 

 

Ekocentrum  predstavuje multifunkčné centrum, ktoré ponúka vzdelávacie, prípadne 

ubytovacie, priestory v interiéri a zároveň ponúka možnosť realizácie aktivít v teréne 

prostredníctvom tematicky vytvorených náučných chodníkov a stanovíšť. 

 

Činnosť ekocentra  zahŕňa aktivity environmentálnej výchovy, environmentálneho 

vzdelávania a environmentálnej osvety, ktoré cielene prispievajú k zvyšovaniu 

environmentálneho povedomia, environmentálnej gramotnosti a uvedomelého pro-

environmentálneho správania. 

 

Aktivity ekocentra  majú náučný, popularizačný, propagačný, zábavný a/alebo rekreačný 

charakter, pričom dôraz sa kladie na praktické zážitkové učenie a interaktívnu formu 

ponúkaných/realizovaných aktivít. 

 

Cieľovou skupinou ekocentra  sú deti, žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých 

škôl, pedagógovia a široká verejnosť všetkých vekových kategórií. 

 

V ČR existuje prehľadný webový portál http://www.ekocentra.cz/ekocentra/ spravovaný MŽP 

ČR, podľa ktorého ekocentrá (definované ako strediská environmentálnej výchovy) poskytujú 

viacerým cieľovým skupinám široký rozsah služieb v oblasti životného prostredia. Organizujú 

environmentálne programy pre mimoškolskú a školskú mládež. Informujú a vzdelávajú i 

širokú verejnosť - pracovníkov štátnej správy či komerčného sektora v mnohých oblastiach 

životného prostredia (energetika, odpady, starostlivosť o krajinu, biopotraviny, doprava a 

iné). Z viac ako 100 stredísk je časť pobytových (24). 

 

Pre účel certifikácie je potrebné zadefinovať presné požiadavky na ekocentrum. Nakoľko 

slovenský ekvivalent zatiaľ neexistuje, v návrhu vychádzame z požiadaviek na ekocentrá v 

ČR: 

 

Návrh požiadaviek na definovanie ekocentra alebo strediska environmentálnej výchovy: 

 je právnická osoba, 

 má vo svojom štatúte uvedenú environmentálnu výchovu, vzdelávanie alebo osvetu (alebo 

ich ekvivalent) ako jednu zo svojich hlavných činností, 

 má zaistenú jednu osobu, ktorá zodpovedá za programovú ponuku a kvalitu služieb v 

oblasti EVVO, 

 má trvale zverejnenú ponuku / prehľad svojich verejne dostupných programov (nie služieb 

pre vlastných členov, zamestnancov a žiakov), 

 uskutočňuje programy zamerané na EVVO v celkovom súhrne 2 000 účastníkohodin 

priamej vzdelávacej činnosti alebo 5 000 účastníkov ročne, 

 realizuje EVVO minimálne 12 mesiacov, v posledných 6 mesiacoch min. v rozsahu 500 

účastníkohodín alebo 2500 účastníkov. 
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h) Príklady dobrej praxe - ekocentrá na Slovensku 

 

Ekocentrum SOSNA je dobrým príkladom roky fungujúceho ekocentra zo Slovenska. 

Založila ho mimovládna organizácia SOSNA so sídlom v Družstevnej pri Hornáde. Činnosť 

organizácie je už 25 rokov zameraná na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k 

udržateľnosti. SOSNA publikuje vzdelávacie materiály a organizuje podujatia s 

celoslovenskou pôsobnosťou. V roku 2009 otvorilo prvé Ekocentrum na východe Slovenska, 

kde je možné vidieť ukážky ekologických stavieb, prírodného pestovania a lokálnych 

udržateľných riešení. Ekocentrum SOSNA ročne navštívia stovky žiakov všetkých stupňov 

škôl v rámci výučbových a zážitkových programov, exkurzií a pod. 

Ekocentrum SOSNA sa nachádza priamo v obci na pozemku o rozlohe 40 árov, kde je 

Prírodná záhrada, budova Ekocentra a „Hobití dom“. V blízkom okolí sa nachádza rieka 

Hornád, lužné lesy a harmonická kopcovitá krajina Slovenského Rudohoria s bukovými a 

dubovými lesmi. 

 

Hlavné cieľové skupiny: Žiaci všetkých stupňov, pedagógovia. 

 

Hlavné témy / oblasti: Prírodné záhrady, pestovanie bez chémie, ekologické domy, opätovné 

využitie a upcykling odpadov. 

 

Typy programov/aktivít: Od 2 hodinových exkurzií, cez niekoľko hodinové výučbové 

programy, po celodenné zážitkové aktivity. 

 

Existencia ubytovacích a iných rekreačných zariadení: V Ekocentre a Hobiťom dome je 

možný nocľah na epedách v spacích vakoch, pre 20 osôb, v blízkosti sú 2 reštaurácie. 

 

Hlavné problémy pri prevádzke ekocentra a realizácii aktivít v oblasti EVVO: Nedostatok 

pracovníkov (v súčasnosti iba dvaja), čo je podmienené nedostatkom financií, keďže je 

nedostatok finančných možností na rozvoj ekocentra. S tým súvisia aj ťažkosti s údržbou 

celého areálu Ekocentra a jeho objektov. 

 

Stredisko environmentálnej výchovy (SEV) Dropie je zriadené a prevádzkované SAŽP. V 

prírodnom areáli ponúka aj ubytovacie možnosti. K dispozícii je aj menšia konferenčná 

miestnosť s knižnicou a tvorivá dielňa v administratívnej budove. Súčasťou prírodného areálu 

je jazierko, fragment lužného lesa, informačné centrum dropa fúzatého, kryté posedenie, 

ohnisko a detské ihrisko. 

 

V SEV prebiehajú denné a pobytové programy pre školy, vzdelávacie aktivity pre pedagógov 

a akcie pre verejnosť. 

 

Opis prostredia: Rovinatá krajina Dolného Žitného ostrova v centrálnej časti Chráneného 

vtáčieho územia Ostrovné lúky, s fragmentmi mŕtvych ramien Čalovského Dudváhu.  

 

Najväčším benefitom SEV SAŽP Dropie je prírodný areál s pasienkom, celkovo 6 ha. Horšia 

dopravná dostupnosť (chýbajúce spoje s okolitými obcami), 10 km železničná stanica a 

autobusová zastávka Zemianska Olča, 10 km autobus. Zastávka Kolárovo. 
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Organizačná štruktúra vášho zariadenia: Manažérka strediska, špecialista environmentálnej 

výchovy, chyžná, údržbár. V období október- marec prevádzkoví zamestnanci na ½ úväzok. 

 

 

Hlavné cieľové skupiny: 

 žiaci a študenti MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ 

 pedagogickí pracovníci 

 poľnohospodári 

 starostovia 

 deti a dospelí so špeciálnymi potrebami 

 verejnosť 

 Hlavné témy / oblasti: 

 Ochrana prírody a krajiny špeciálne zameraná na územie Dolného Žitného ostrova 

(poľnohospodárske využitie x ochrana krajiny) 

 Bádateľské poznávacie programy zamerané na faunu, flóru a históriu územia 

 Rozvoj manuálnych zručností účastníkov výučbových programov (zhotovovanie 

vtáčích búdok, zakladanie ohňa, sadenie stromov, ...) 

  

Typy programov/aktivít: Semináre a vzdelávacie programy pre laickú a odbornú verejnosť v 

dĺžke trvania od 1 hodiny po 3 dni. Príležitostné súkromné podujatia, prenájmy. Školy v 

prírode, tematické letné tábory, príležitostné akcie v regióne. Účasť a spolupráca pri centrálne 

organizovaných (OEVV SAŽP) celoslovenských podujatiach. 

 

Spolupráce so subjektmi verejnej správy, podnikateľského prostredia a tretieho sektora: 

Správa CHKO Dunajské luhy, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Spoločnosť pre 

ochranu dravcov, Obec Lipové, Obec Bodzianske lúky, Obec Zemianska Olča, ZOO Bojnice, 

UKF Nitra, SPU Nitra, ZŠ Zemianska Olča, ŠZŠ Kolárovo, MŠ Lesná Kolárovo, ZŠ 

Kameničná, (škôl a škôlok je veľa). Regionálna rozvojová agentúra Komárno, Združenie obcí 

Dolného Žitného ostrova, Združenie milovníkov vtáctva a prírody v Kolárove. 

 

Existencia ubytovacích a iných rekreačných zariadení: V hlavnej ubytovni kapacita lôžok 40 

ks v období od apríla do konca októbra. V Hosťovskom domčeku 10 lôžok počas celého roka. 

 

Škola ochrany prírody Varín  je riadená a prevádzkovaná ŠOP SR. Poskytuje denné a 

pobytové programy EVVO pre školy, rôzne akcie pre verejnosť aj odborníkov. 

 

Opis prostredia: Škola ochrany prírody sídli v budove Správy národného parku Malá Fatra v 

obci Varín, (11 km od mesta Žilina a 14 km od centra národného parku Malá Fatra – 

Terchovej ). Okolie Varína tvoria územia európskeho významu ako napr. UEV Malá Fatra, 

Varínka, Strečnianske meandre Váhu a Chránené vtáčie územie Malá Fatra. Kúsok od Varína, 

v Strečnianskom prielome, začína hlavný hrebeň pohoria Malej Fatry. 5 km od obce Varín sa 

nachádza v katastri obce Strečno Strečniansky hrad, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, v 

Národnej prírodnej rezervácii Starohradskej doline je zrúcanina najstaršieho strážneho hradu 

na Považí s názvom Starhrad, alebo Starý hrad. V stredoveku slúžil ako strážny hrad na 

významnej obchodnej považskej ceste, kde sa vyberalo mýto. 

 

Organizačná štruktúra zariadenia: Prevádzku Školy ochrany prírody zabezpečuje 1 pracovník 

environmentálnej výchovy zo Správy národného parku Malá Fatra a dve pracovníčky pre EV 

patriace organizačne Riaditeľstvu ŠOP SR v Banskej Bystrici, oddeleniu propagácie a 

environmentálnej výchovy. Škola ochrany prírody Varín je riadená riaditeľom Správy NP 
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Malá Fatra. Nadriadenou organizáciou tejto organizačnej zložky je Štátna ochrana prírody SR 

so sídlom v Banskej Bystrici, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. 

 

Hlavné cieľové skupiny: Široká verejnosť, školský sektor od MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, návštevníci 

chránených území, vlastníci pozemkov v CHÚ. 

 

Hlavné témy / oblasti: Neformálne vzdelávanie v oblasti EV a životného prostredia na úrovni 

celoslovenskej, regionálnej a lokálnej, osveta návštevníkov CHÚ, verejnosti, detí a mládeže, 

budovanie náučných zariadení v prírode, propagačná a publikačná činnosť, projekty v rámci 

rôznych operačných programov a iné. 

 

Typy programov/aktivít: Prednášky pre deti a mládež na základe ponukových listov, realizujú 

sa priamo v zariadení alebo podľa požiadaviek škôl aj na školách (EV programy na rôzne 

témy z oblasti OP a životného prostredia v trvaní 2 vyučovacích hodín), dlhodobé EV 

programy, terénne programy zamerané na vodu, lúku, les, exkurzie do chránených území v 

trvaní cca 4 hod., súťaže, viacdenné tábory, celodenné alebo poldenné akcie pre verejnosť pri 

príležitosti rôznych významných environmentálnych dní (infostánky, kampane, výstavy...). 

 

Spolupráca so subjektmi verejnej správy, podnikateľského prostredia a tretieho sektora: 

Spolupráca so školami, samosprávou, tretím sektorom, regionálnymi médiami a rôznymi 

inštitúciami vrátane znevýhodnených skupín obyvateľstva v územnej pôsobnosti NP Malá 

Fatra. 

 

Existencia ubytovacích a iných rekreačných zariadení: Administratívno-prevádzková budova 

Správy NP Malá Fatra, ktorej súčasťou je aj Škola ochrany prírody má k dispozícii dve 

prednáškové miestnosti s premietacím plátnom a interaktívnou tabuľou s kapacitami cca 40 – 

60 ľudí. Možnosť ubytovania pre jednotlivcov a celé kolektívy poskytujeme v dvoj, troj a viac 

lôžkových izbách s celkovou ubytovacou kapacitou zariadenia 33 lôžok. V zariadení je možné 

wifi pripojenie. 

 

Finančné zabezpečenie: Všetky finančné operácie ako aj príjmy a výdavky organizácie riadi a 

prerozdeľuje na svoje jednotlivé organizačné zložky (NP a CHKO) Riaditeľstvo ŠOP SR v 

Banskej Bystrici zo štátneho rozpočtu a z vlastných príjmov z príspevkovej činnosti 

organizácie. 

 

Stúpajúca tendencia počtu návštevníkov ŠkOP za posledných 6 rokov: 

 2011 – 3 691 

 2012 – 3 982 

 2013 – 6 433 

 2014 – 4 055 

 2015 – 5 832 

 2016 – 7 768 

 

Vzdelávacie centrum Zaježová na lazoch pri Zvolene, zriadené a vedené organizáciou 

Živica, ponúka produkty pre verejnosť, MVO, školy aj firmy. Produkty pre školy sú zamerané 

najmä na holistickú výchovu, zážitkovú pedagogiku, globálne vzdelávanie, remeslá a tvorivé 

dielne a poskytujú aj blokovú výučba etickej a občianskej výchovy, ochrany človeka a 

prírody, environmentálnej a multikultúrnej výchovy, osobného a sociálneho rozvoja. 

Vzdelávacie centrum je iniciátorom a organizátorom mnohých aktivít na lokálnej až po 

celonárodnú úroveň. 
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i) Príklady podpory EVVO v krajoch Českej republiky 

 

Za účelom čo najlepšieho nastavenia predkladanej koncepcie a jej praktickej využiteľnosti pre 

Trenčiansky samosprávny kraj, boli oslovené krajské úrady vybraných krajov v Českej 

republike, aby poskytli svoje skúsenosti so systémom podpory EVVO v kraji. Tieto kraje 

(Vysočina, Pardubický a Jihomoravský) majú fungujúcu krajskú koncepciu EVVO (alebo jej 

obdobu), resp. fungujúcu sieť stredísk environmentálnej výchovy / ekocentier. Boli im 

položené nasledovné 2 otázky: 

 

1. Odkiaľ pramení Vaša hlavná motivácia podporovať environmentálnu výchovu a 

vzdelávanie v regióne/kraji? Vyplýva to z platnej legislatívy, strategických dokumentov, 

aktuálnych prieskumov povedomia občanov, resp. existuje iný dôvod, prečo ste túto oblasť 

zaradili medzi priority financovania v regióne? 

 

2. Akým spôsobom funguje financovanie ekocentier vo vašom kraji– ide o kombináciu 

súkromných zdrojov ekocentra s finančnou podporou kraja, alebo sa do podpory zapája aj 

lokálna, resp. národná úroveň? 

 

Kraj Vysočina 

(Zdroj: Ing. Eva Navrátilová, Oddělení rozvoje a podpory ŽP, Odbor životního prostředí a 

zemědělství) 

 

Ad 1: 

Krajskú koncepciu ekologickej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO) spracoval kraj 

Vysočina na základe zákona č. 123/1998 sb. V tomto roku ju aktualizuje v súlade so Štátnym 

programom EVVO a EP (environmentálne poradenstvo) z roku 2016. 

Nejedná sa o koncepciu budovania a podpory siete environmentálnych centier, ale podpora 

realizátorov EVVO je do koncepcie zakomponovaná prostredníctvom spolufinancovania ich 

projektov, výmeny skúseností, spolupráce na projektoch kraja, ai. 

 

Ad 2: 

Financovanie prebieha prostredníctvom podpory projektov realizátorov EVVO, t. j. 

žiadateľov, či už sú to krajské dotačné schémy (napr. GP Životní prostředí 2016, Ekologická 

výchova 2018, Zásady zastupitelstva kraje na podporu Místní agendy 21 ) alebo národné 

zdroje ako program Životní prostředí alebo program priamo pre neziskové organizácie. 

 

Kraj pravidelne usporadúva a financuje stretnutia realizátorov EVVO, ktoré sa striedajú po 

sídlach realizátorov, aby bol väčší priestor pre ich predstavenie. Na stretnutiach prebieha 

výmena skúseností, zhrnutie ročných aktivít, plány do nasledujúceho roku a kalendár 

významných akcií na nasledujúci rok, ktorý potom zverejňujú na krajskom portáli.  

 

Kraj nepodporuje náklady na vybudovanie centier a prevádzkové náklady. Tiež nemá 

zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu ako napr. Jihomoravský kraj Lipku, ktorá 

zabezpečuje napĺňanie koncepcie. 

 

Popri realizátoroch EVVO sa kraj zameriava na školských koordinátorov EVVO, verejnú 

správu a širokú verejnosť, prostredníctvom projektov a aktivít kraja a projektov spolupráce s 

partnermi. 
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Pardubický kraj 

(Zdroj: RNDr. Vladimír Vrána, vedoucí Oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí 

a zemědělství) 

 

Ad 1: 

Podpora ekovýchovných aktivít krajom je daná množstvom faktorov. Je to napríklad 

existencia „ekovýchovného podhubia“ v kraji, keďže už pri vzniku kraja existovalo a vyvíjalo 

aktívnu činnosť množstvo spolkov (vtedy občianskych združení). Ich spolupráca najmä s 

vtedajším človekom zodpovedným za životné prostredie, poľnohospodárstvo a vidiek (Ing. 

Petrem Šilarem) viedla k vytvoreniu a schváleniu Koncepce vzdělávání, výchovy a osvěty v 

oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji  (https://www.pardubickykraj.cz/koncepce-

vzdelavani-vychovy-a-osvety-v-oblasti-zivotniho-prostredi). Koncepcia z roku 2003 byla 

následne aktualizovaná v roku 2008 (https://www.pardubickykraj.cz/aktualizovana-koncepce-

environmentalniho-vzdelavani-vychovy-a-osvety). Koncepcie boli schválené v čase, kedy 

ekovýchova nebola v právnej úprave nijako viac zakotvená, z hľadiska kraja to bol teda 

významný počin (bola to pravdepodobne prvá či druhá takáto koncepcia v rámci republiky). 

Od tej doby je koncepcia postupne napĺňaná v rôznych oblastiach rôznou mierou úspešnosti. 

 

Veľký význam majú dva nástroje vyplývajúce z koncepcie: pracovná skupina pre EVVO a 

vypisované dotačné (predtým grantové) tituly. V pracovnej skupine sú okrem zástupcov úradu 

(odboru školstva a odboru ŽP) tiež členovi krajského zastupiteľstva (zodpovední za školstvo, 

za sociálnu starostlivosť a neziskový sektor a za životné prostredie, poľnohospodárstvo a 

vidiek); dalšími členmi sú zástupcovia neziskového sektora, zástupca Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR, zástupca Univerzity Pardubice, zástupca Regionální rozvojové 

agentury. Kraj už od roku 2002 vypisuje tituly na podporu ako ekovýchovných aktivít, tak 

tituly na podporu projektov o konkrétnu starostlivosť o životné prostredie. Kraj vníma 

potrebu ekovýchovného pôsobenia na všetky skupiny obyvateľov, ako aj pomerne aktívne 

zázemie pre takéto pôsobenie, dané sieťou ekocentier i ďalších aktívnych subjektov v kraji. 

 

V neposlednom rade je podpora tejto oblasti daná i konkrétnymi člemni krajského 

zastupiteľstva, veľmi aktívnymi v tejto oblasti. 

 

Ad 2: 

Financovanie ekocentier má v rámci kraja viac zdrojov. Ani kraj neuvoľňuje taký objem 

finančných prostriedkov, ktorý by zaistil fungovanie všetkých ekocentier. Cielene (na základe 

vypisovaného výberového konania na dva roky) je podporovaný krajský koordinátor EVVO – 

ním sa dosiaľ opakovane stávalo asi najväčšie ekocentrum kraja (Ekocentrum PALETA), 

ktoré okrem pestrej škály ekovýchovných programov pre školy i verejnosť prevádzkuje aj 

pobytové centrum v Oucmaniciach. Ďalšie ekocentrá majú možnosť získať dotáciu buď 

priamo z rozpočtu odboru životného prostredia a poľnohospodárstva (centrá, ktoré majú 

celoročnú prevádzku), alebo v rámci dotácie z programu EVVO, kde je podpora 

ekovýchovným centrám so sezónnou činnosťou jedným z podporovaných titulov. 

 

Ekocentrum Pasíčka, ktoré zároveň prevádzkuje záchrannú stanicu pre živočíchy, vyvíja 

činnosť v rámci Českého svazu ochránců přírody – aj touto cestou získava prostriedky. Na 

základe aktivity jednotlivých centier sú potom využívané aj národné zdroje. A v neposlednom 

rade je to šikovnosť jednotlivých centier získať finančné prostriedky od súkromých subjektov 

(rôzni podnikatelia apod.) či napr. od štátnych podnikov (Lesy ČR). 

 

 



 62 

Jihomoravský kraj 

(Zdroj: Mgr. Adéla Pásková, Odbor školství - oddělení prevence a volnočasových aktivit, 

referent pro mládež a EVVO) 

 

Ad 1: 

Strategickým dokumentom Jihomoravského kraja v oblasti EVVO je „Koncepce 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty JMK“  a „Program rozvoje Jihomoravského 

kraje“,  konkrétne priorita 3 „Atraktivní region pro obyvatele, návštěvníky i investory “, 

opatrenie 3. c „Rozvoj kvality vzdělávání “, aktivita 3. c. 9 „Podpora informační gramotnosti, 

finanční gramotnosti, environmentálního vzdělávání a dalších specifických aspektů 

vzdělávání“. 

 

Ad 2: 

Jihomoravský kraj (JMK) zriadil na realizáciu EVVO špecializovanú príspevkovú 

organizáciu s názvom Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Lipka 

realizuje úlohy koncepcie pre rôzne cieľové skupiny a je zriaďovateľom poverená plniť 

vybrané úlohy akčného plánu, napr. organizáciu konferencií pre pedagógov, tvorbu 

metodických publikácií a pomôcok, metodickú pomoc pedagógov, prípravu a moderovanie 

okrúhlych stolov, redakcia Jihomoravských ekolistov a pod. 

V súčasnosti je príspevková organizácia Lipka financovaná zo 4 základných zdrojov: 

 z príspevku od zriaďovateľa (JMK), 

 zo štátneho rozpočtu, 

 z vlastných príjmov (tržieb), 

 z projektov (najmä z projektov EU). 

 Činnosti Lipky je možné zjednodušene rozdeliť do týchto oblastí: 

 záujmové činnosti (krúžky, pobytové akcie, tábory a prímestské tábory…) – 

financované zo štátneho rozpočtu, 

 vzdelávacie činnosti (podľa zadania zriaďovateľa; pre školy od MŠ po VŠ, pre 

pedagogických pracovníkov, 

 verejnosť i iné vzdelávacie inštitúcie) – financované z príspevku od zriaďovateľa 

(JMK) a z vlastných tržieb, 

 projektové činnosti (realizácia projektov – najmä projektov EU) – financované z 

prostriedkov na schválené 

 projekty (projekty sa väčšinou týkajú vzdalávacej činnosti, a preto sa prelínajú do 

predchádzajúceho bodu). 

 Z 38 zamestnancov pokrývajúcich základný chod a činnosti zariadenia sú ich platy 

financované nasledovne: 

 23 úväzkov (= cca 60 %) z príspevku od zriaďovateľa (JMK), 

 7,5 úväzku (= cca 20 %) zo štátneho rozpočtu, 

 7,5 úväzku (= cca 20 %) z vlastných tržieb. 

  

K tomuto počtu pracovníkov je ešte pohyblivý počet pracujúci na realizácii projektov, ktoré 

Lipka podala a následne boli schválené. Jihomoravský kraj podporuje nielen Lipku, ale i 

neštátne neziskové organizácie, ktoré sa zaoberajú problematikou EVVO (medzi ne patria aj 

ekocentrá), a to formou dotácií v rámci dotačných programov. 

 

K tomu je potrebné pridať pracovníkov určených na realizáciu projektov, ktoré boli Lipkou 

podané a následne schválené. Počet týchto pracovníkov značne kolíše podľa toho, koľko 

projektov Lipka práve realizuje (najmä podľa vypisovaných projektov financovaných alebo 
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spolufinancovaných zo zdrojov EU). 

 
j) Príklady funkčných ekocentier v Českej republike 

 

V Českej republike sa najmä v rokoch 1995 - 2010 podarilo vybudovať sieť ekocentier - 

stredísk ekologickej výchovy - SEV (či už pobytových, alebo denných). Niektoré vznikli ako 

zariadenia verejnej správy, väčšina funguje v režimu mimovládnych organizácií. Približne 

polovica je organizovaná v sieti Pavučina (http://www.pavucina-sev.cz). Vznik, rozvoj a 

prevádzka mnohých z nich boli podporené napríklad Európskymi fondami a štátnym 

rozpočtom ČR (podstatnými nástrojmi boli Operačný program Operačný program Životné 

prostredie a Operačný program Vzdelávanie pre konkurencieschopnosť). Dôležitým 

momentom rozvoja siete SEV v Českej republike boli aj iniciatívy krajských štruktúr verejnej 

správy - či už v zmysle finančnej podpory prevádzky ekocentier s krajskou pôsobnosťou 

alebo v zmysle spolufinancovania ich vzniku (príklad SEV Sluňákov). 

 

Uvádzame na tomto mieste (pre inšpiráciu) príklady dobrej praxe niektorých českých 

ekocentier, z rôznych krajov ČR. Väčšina z nich dlhoročne a úspešne spolupracuje s 

autoritami krajskej verejnej správy - v prípade Domu ekologickej výchovy Lipka je dokonca 

kraj jeho zriaďovateľom. 

 

V prehľade sú tieto SEV: 

 

Kosenka (https://www.kosenka.cz) 

sídlo: Valašské Klobouky (Zlínsky kraj), právna forma: pobočný spolok zapsaného spolku 

Český svaz ochránců přírody 

Sluňákov (http://www.slunakov.cz) 
sídlo: Horka nad Moravou (Olomoucký kraj), právna forma: obecne prospešná spoločnosť 

Paleta (http://www.paleta.cz) 
sídlo: Pardubice (Pardubický kraj), právna forma: zapsaný spolok 

Lipka (http://www.lipka.cz) 
sídlo: Brno (Jihomoravský kraj), právna forma: príspevková organizácia Jihomoravského 

kraja 

Chaloupky (http://www.chaloupky.cz/cs/) 

sídlo: Kněžice (kraj Vysočina), právna forma: obecne prospešná spoločnosť 

Krtek (http://www.krnap.cz/kcev-krtek/) 

sídlo: Vrchlabí (Královéhradecký kraj), právna forma: pracovisko príspevkovej organizácie 

MŽP ČR - Správy KRNAP 

Trkmanka (http://www.ekocentrum-trkmanka.com) 
sídlo: Velké Pavlovice (Jihomoravský kraj), právna forma: príspevková organizácia mesta 

Velké Pavlovice 

SEVER (http://sever.ekologickavychova.cz/) 

sídlo: Horní Maršov (Královéhradecký kraj), právna forma: zapsaný spolok 

 

 

***************************************************** 

 

Opis prírodného prostredia, v akom prostredí jednotlivé ekocentrá pôsobia: 

Kosenka:  
Krajina CHKO Biele Karpaty ako celok, teda vo všetkých biotopoch, ale tiež v oblasti 
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pamiatok a ochrany kultúrneho dedičstva v úzkej súvislosti s krajinou a spoločnosťou 

 

Sluňákov:  

Pôsobíme v obci Horka nad Moravou. MHD z Olomouca (5 km), na hranici s CHKO 

Litovelské Pomoraví (medzinárodne významná mokraď, vstupná brána do mesta Olomouc).  

 

Lužný les, mokraď, pole, vidiecka obec. 

 

Okolo sídla v nízkoenergetickom dome vznikla na 15ha umelecká galéria v prírode „Dům 

přírody Litovelského Pomoraví“. Umelecké artefakty obklopené 5 biotopmi LP: tečúca voda, 

stojatá voda, les, lúka, ľudské sídla. 

 

Paleta:  

Máme 3 pobočky, jedna je v meste pri parku, druhá v strede mesta so záhradou pri rieke, 

posledná v malej dedinke uprostred polí 

 

Lipka:  

- pracovisko Lipová – centrum mesta Brno, vilová štvrť, budova stojí v strede prírodnej 

záhrady  

- pracovisko Rozmarýnek – mestská časť Jundrov, okrajová časť Brna, v bezprostrednej 

blízkosti je les, budova stojí v strede prírodnej záhrady 

- pracovisko Rychta – v strede dediny Krásensko, pred budovou je predzahrádka, za 

budovou lúka, ihrisko, v blízkom okolí cintorín, pole, malý rybník, v okolí bývalé vojenské 

lesy, v dojazdnej vzdialenosti CHKO Moravský kras 

- pracovisko Jezírko – na mieste bývalej hájovne medzi brnenskými mestskými časťami 

Soběšice a Útěchov, budova leží uprostred prírodnej záhrady, obklopená lesom,  cestou 

a starým sadom 

- pracovisko Kamenná  - budova v centre Brna, pred ňou i za ňou malé záhradky, v okolí 

prenajatá ďalšia záhrada pre záhradnoterapeutické účely, nad záhradou veľmi zaujímavá 

historická časť Brna Červený kopec 

 

Chaloupky:  

Chaloupecké ekocentrá sú väčšinou umiestnené na okraji malých obcí s dobrou dostupnosťou 

do krajiny 

 

Každopádne pri každom ekocentre kladieme dôraz tiež na priľahlú záhradu, kde môže 

prebiehať mnoho programov. 

 

Naviac pripravujeme tiež terénne programy mimo obce v  chránených územiach.  

 

Krtek: 

Krkonošský národný park - stredohory v strednej Európe, tundra, stopy po ľadovcoch, 4 

vegetačné stupne, lesy, lúky 

 

Trkmanka: 
Ekocentrum je umiestnené na okraji menšieho mesta, z jednej strany je vstup z ulice, výstup 

z druhej strany je do prírody – lúka, mokraď, rybník. V okolí mesta sú prevažne polia a 

vinice, v dostupnosti cca 1 km je Biocentrum Zahájka. V dostupnosti cca 20 km sa 

nachádzajú lužné lesy, CHKO Pálava. 
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Sever:  

hlavné sídlo: horská oblasť – národný park – najmä zmiešané a ihličnaté lesy a lúky, odlúčené 

pracoviská (Hradec Hrálové a Litoměřice), nížina (Polabí)- pole, lúky, lesy, zástavba 

 

 

***************************************************** 
 

Organizačná štruktúra vášho zariadenia: 
 

Kosenka:   
Pobočný spolok zapísaného spolku Český svaz ochránců přírody 

 

Sluňákov:  

obecně prospěšná spoločnost, 19 zamestnancov: riaditeľ, zástupca, 6 vzdelávacia sekcia, 3 

Dom prírody Litovelského Pomoraví (návštevnícke centrum), 4 prevádzka (kuchár, správca, 

upratovanie), 1 administratíva, 3 ekonomika (projekty, účtovníctvo). 

 

Paleta:  
členská schôdza- riaditeľ – riaditelia pobočiek – zamestnanci 

 

Lipka:  

riaditeľ, zástupkyňa pre ekonomický proces, zástupkyňa štatutárneho orgánu, vedúca 

kancelárie riaditeľstva, zástupca pre pedagogický proces a vzdelávania dospelých, vedúci 

pracoviska Rozmarýnek, Vedúci pracoviska Kamenná, Vedúci pracoviska Jezírko, Vedúci 

pracoviska Rychta, Vedúci pracoviska Lipová, Vedúci prevádzky, Vedúci výuky, 

zamestnanci a pedagógovia jednotlivých pracovísk 

 

Chaloupky:  
Vzdelávacia činnosť je vykonávaná v ekocentrách, ktoré sú rozmiestnené po kraji Vysočina: 

 Chaloupky Kněžice (okr. Jihlava) 

 Chaloupky Zašovice (okr. Třebíč) 

 Chaloupky Velké Meziříčí (okr. Žďár nad Sázavou) 

 Chaloupky Baliny (okr. Žďár nad Sázavou) 

 Chaloupky Horní Krupá (okr. Havlíčkův Brod) 

 Chaloupky Krátká, Žďárské vrchy  

 

V Brtnici pri Jihlave má organizácia riaditeľstvo a projektové oddelenie, kde je zázemie pre 

ekonomické, personálne a riadiace činnosti organizácie. 

 

Krtek: 

pracovisko ekologickej výchovy, Oddelenie styku s verejnosťou, Odbor vonkajších vzťahov, 

Správa Krkonošského národného parku. KCEV Krtek je zriadený a prevádzkovaný Správou 

KRNAP. 

 

Tá ju otvorila v januári 2013 a slúži k vzdelávaniu a stretávaniu Správy KRNAP, miestnych 

komunít a návštevníkov, a propagácii KRNAP. Stavba a základné vybavenie stálo 85 000 000 

CZK (85 % EU, 5 % SFŽP, 10 % Správa KRNAP), disponuje garážou, ktorá sa  príležitostne 

používa ako galéria, prednášková sála pre 76 osôb, laboratórium pre 16 študentom 

a učebňa/herňa.  
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KCEV Krtek využíva 6 lektorov ekovýchovy k programom pre školy, cez zimu prebiehajú raz 

týždenne prednášky pre verejnosť. 

 

Trkmanka: 

riaditeľka, zástupkyňa, koordinačný a projektový pracovník, lektori, kuchári a upravovačky, 

recepčná, účtovník, prevádzkar 

 

Sever:  
3 pracoviská, najväčšie z nich je ďalej rozdelené na 4 úseky (prevádzkový, administratívny, 

výuka a interpretácia, metodika miestne zakotveného učenia). Po právnej stránke fungujú ako 

konzorcium 4 subjektov: spolok SEVER a 3 dcérske obecne prospešné spoločnosti založené 

podľa územného princípu (pre každé sídlo 1) 

 

 

 

***************************************************** 
 

Hlavné cieľové skupiny:   
 

Kosenka:  
deti, mládež, študenti SŠ, VŠ, odborná i laická verejnosť 

 

Sluňákov: 

školy, učitelia, verejnosť, rodičia s deťmi 

 

Paleta: 
deti MŠ, žiaci ZŠ, rodiny s deťmi, pedagógovia, verejnosť 

 

Lipka: deti, mladí ľudia a dospelí 

 žiaci a študenti ZŠ, SŠ a VOŠ 

 deti z materských škôl 

 pedagogickí pracovníci a prevádzkoví pracovníci škôl  

 zamestnanci vzdelávacích inštitucií 

 študenti vysokých škôl 

 deti i dospelí so špeciálnymi potrebami 

 

Chaloupky:  

 deti materských škôl 

 žiaci základných škôl 

 učitelia MŠ a ZŠ 

 rodiny s deťmi 

 znevýhodnené osoby 

 majitelia záhrad – program prírodných záhrad 

 

Krtek: 

školské skupiny z KRNAP a jeho okolia a z celej ČR, návštevníci KRNAP, miestne komunity 

a obyvatelia (najmä Vrchlabí a okolie) 

 

Trkmanka: deti, žiaci, študenti 

 Pedagógovia 
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 Laická a odborná verejnosť 

 

Sever:  

žiaci, učitelia, ďalšie profesné, záujmové a sociálne skupiny (napr. pracovníci NNO, verejnej 

správy, spotrebitelia, rodiny s deťmi), široká verejnosť 

 

 

***************************************************** 
 

Hlavné témy / oblasti, ktoré obsahovo pokrývate: 
 

Kosenka:  

ochrana prírody, krajiny a kultúrneho dedičstva 

 

Sluňákov:  

Vo vzdelávaní široké spektrum tém. Pôsobenie na verejnosť environmentálnym vzdelávaním 

s pomocou: filozofie, umenia, sociológie, psychológie, prírodovedy 

 

Paleta:  

témy súvisiace s prírodou, ekonomikou, ľudskými vzťahmi, udržateľným rozvojom ,... máme 

v ponuke viac ako 80 programov, pre verejnosť ročne viac ako 200 akcií 

 

Lipka:  

Témy popísané nemáme. Máme zadefinované cieľové kompetencie účastníkov nášho 

vzdelávania. 

 

Chaloupky:  

Snažíme sa o špecializáciu pracovísk: 

 Chaloupky Kněžice: prírodovedné pozorovania a pobyty v teréne, bádateľsky 

zamerané programy 

 Chaloupky Zašovice: prepojenie mliečnej farmy a vzdelávania, programy 

o poľnohospodárstve, výrobe mlieka, údržbe krajiny 

 Chaloupky Baliny: programy pre znevýhodnené osoby, špeciálna pedagogika, 

záhradná terapia 

 

Krtek:  

interpretácia hlavných dôvodov založenia a objektov ochrany KRNAP 

 

Trkmanka:  

Ochrana prírody, Odpadové hospodárstvo, Trvalo udržateľný rozvoj, Ekologicky zodpovedné 

konanie 

 

Sever:  
udržateľné poľnohospodárstvo, energia, odpady, ochrana prírody: ochrana životného 

prostredia celkovo, udržateľný rozvoj, odpady, klíma, globálne problémy, ochrana prírody, 

občianska angažovanosť 

 

 

***************************************************** 
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Typy programov/aktivít (poldenné/celodenné/viacdenné programy, príležitostné akcie 

a pod.):  

 

Kosenka:  

príležitostné akcie. Po strate profesionálnych zamestnancov teraz iba na dobrovoľníckej báze.  

 

Sluňákov:  

 Denne a týždenné programy EVVO pre školy. 

 Semináre pre učiteľov a metodické materiály. 

 Festival Ekologické dny Olomouc (návštevnosť 20000 ľudí) . 

 Výlety do prírody. 

 Dni pre rodičov s deťmi. 

 Sprievodcovstvo v Domu prírody Litovelského pomoraví. 

 Výstavy a umelecké predstavenia. 

 Odpadová kampaň. 

 Zborníky a knihy. 

 

Paleta:  
pre MŠ 1hodinové programy, pre ZŠ 1,5 a 3 hodinové programy, viacdenné pobyty, 

vzdelávacie akcie, akcie pre verejnosť 

 

Lipka: ekologické výukové programy jednodenné 

 ekologické výukové programy pobytové (2-5 dní) 

 ozdravné pobyty pre školy z oblastí so znečisteným ovzduším 

 školy v prírode 

 záujmová činnosť – krúžky, kluby, víkendové akcie 

 záujmová činnosť – prímestské tábory a pobytové tábory 

 ďalšie vzdelávánie pedagogických pracovníkov 

 vysokoškolská výuka 

 edičná činnosť 

 osveta verejnosti a poradenstvo 

 

Chaloupky:  

Ekocentra Chaloupky Zašovice, Velké Meziříčí, Baliny, Horní Krupá a Krátká realizujú 

poldenné programy pre školy, väčšinou od 9 hodín do 12 hodín. 

 

Ekocentrum Kněžice poskytuje celoročne 5 denné pobytové programy od pondelku do piatku 

vo vlastnej budove s ubytovaním a stravovaním. 

 

Ekocentrum Krátká: poskytuje 2 až 3 denné programy v ubytovacom zariadení partnerskej 

organizácie DDM v rozsahu 6 pobytov ročne. 

 

Učiteľom v rámci kraja poskytujeme metodickú podporu a akcie pre ďalšie vzdelávanie 

pracovníkov. 

 

Pre širokú verejnosť dni otvorených dverí Den Země, Podzimní den.... 

 

Počas prázdnin pripravujeme tábory prímestské (bez nocľahu), pobytové v prírode a tábory 

špecializované – vzdelávacie, tábory pre rodičov s deťmi.  
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Usporadúvame krajské kolá prírodovedne zameraných súťaží „Ekologická olympiáda“ pre 

stredné školy a „Zlatý list“ pre školy základné 

 

Krtek:  

krátke až poldenné programy, prednášky, príležitostný prenájom 

 

Trkmanka:  

Ponúkame EV programy pre materské, základné a stredné školy: 

 poldenné 

 celodenné 

 viacdenné pobytové 

 

Realizujeme akcie pre laickú i odbornú verejnosť – osvetové prednášky, Dny Zeme, 

Svätojánska slávnosť, Drakiádu, tvorivé dielne … 

 

Sever:   

(poldenné/celodenné/viacdenné programy, príležitostné akcie a pod.): pobytové, krátkodobé 

(niekoľko vyuč.hodín), dlohodobé projekty 

 

***************************************************** 

 

Spolupráca so subjektmi verejnej správy, podnikateľského prostredia a tretieho sektora:   

 

Kosenka:  

Mesto Valašské Klobouky, CHKO Bílé Karpaty, Zlínsky kraj, Líska – Združenie pre EVVO 

Zlínského kraja, Rodinné centrum Kaštánek Valašské Klobouky. 

 

Sluňákov:  

Bohatá spolupráca so Štatutárnym mestom Olomouc, Olomouckým krajom, obcami v okolí 

Litovelského Pomoraví. 

Bohatá spolupráca s mimovládnymi organizáciami na akciách. 

Rozvíjame spoluprácu s podnikateľským sektorom a snažíme sa dosiahnuť výraznejšiu 

finančnú podporu. 

 

Paleta:  
sme Krajským koordinátorom environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety Pardubického 

kraja, máme s krajom veľmi dobrú spoluprácu, tým pádom spolupracujeme široko i s 

neziskovými organizáciami, s podnikateľmi iba okrajovo. 

 

Lipka:  

MŽP, MŠMT, Jihomoravský kraj, Brno, Krásensko, mestské časti. Firmy k nám chodia na 

dobrovoľnícke akcie. Spolupracujeme s väčšinou environmentálnych organizácii a iniciatív 

v Juhomoravském kraji. 

 

 

Chaloupky:  

Sme členmi: 

 Sieť stredísk ekologickej výchovy Pavučina, celoštátne 

 Koordinačné uskupenie NNO v Kraji Vysočina, KOUS 

 Miestna akčná skupina Podhorácko (Třebíčkso) 
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 Miestna akčná skupina MOST Vysočiny (Velkomeziříčsko a Bítešsko) 

 Rôzne pracovné skupiny  kraje Vysočina: MA21, Regionálna stál konferencia pre 

rozvoj Kraja Vysočina, .... 

 

Prevádzkujeme sociálnu službu – sociálnu rehabilitáciu v Klubu Lebeda, ktorý využíva 

metódu záhradnej terapie. 

 

Podieľali sme sa na založení sociálneho podniku Ekovysočina s.r.o., ktorý zamestnáva 

zdravotne znevýhodnené osoby. 

 

Krtek:  

zriadovateľ (Správa KRNAP) úzko spolupracuje. Najvýznamejším externým partnerom 

KCEV Krtek je Mesto Vrchlabí a Svazek mest a obcí Krkonoše. 

 

Trkmanka:  

Mesto Velké Pavlovice, MŽP a SFŽP ČR, Juhomoravský kraj, Centrála cestovného ruchu, 

SSEV Pavučina a ostatné ekocentrá. 

 

Sever:   

Královéhradecký kraj, mesto Litoměřice, mesto Hradec Králové (obmedzene), Správa 

KRNAP, Univerzita Hradec Králové, MŽP, MŠMT, SSEV Pavučina a jeho členské strediská, 

České fórum pro rozvojovú spoluprácu (FORS), STEP, Zelený kruh, Národná sieť zdravých 

miest 

 

 

***************************************************** 
 

Existencie ubytovacích a iných rekreačných zariadení:   
 

Kosenka:   
Základňa s pamiatkovým objektom valašskej drevenice, ubytovňou pre 15 osôb a ďalším 

zázemím pre praktickú a odbornú činnosť.  

 

Sluňákov:  
Kapacita lôžok nízkoenergetického domu: 42. 

 

Paleta:   

Pobočka Ekocentra PALETA v Oucmanicích slúži od roku 2007 ako pobytové centrum 

ekologickej výchovy Pardubického kraja. 

 

Sídlí v rekonštruovanom statku, ktorý umožňuje pobyt s programom pre deti, študentov alebo 

dospelých. V súčasnosti je vybavenie centra pripravené na pobyty školských tried s 

programom, školenie pedagógov a verejné správy i rôzne semináre. Ubytovacia kapacita je 48 

miest na 2 – 7 lôžkových izieb s vlastným príslušenstvom. K dispozici sú 2 učebne, jedáleň, 

vidiecka učebna, 2 muzejné expozície, hlinené ihrisko pre deti, sušiareň ovocia apod. 

 

V roku 2016 prebehlo v Oucmanicích 32 pobytových vzdelávacích akcií pre školy (824 detí), 

91 krátkodobých programov pre školy (2527 detí) a 1 akcia pre verejnosť. Pre deti tiež 

vedieme krúžok Ekohrátky. 
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Lipka:  

Pracovisko Jezírko a Rychta sú pobytové zariadenia. 

 

Chaloupky:  

Chaloupky Kněžice má vlastné ubytovacie  a stravovacie zázemie: 

- 6 dvojlôžkových izieb a 2 trojlôžkové v podkrovnej časti strediska (WC a sprchový 

kút v izbe) 

- K dispozícii je 24 lôžok v izbách na palandách (spanie vo vlastných spacákoch).  

- Od mája do októbra  požičiavame chatku s 5 lôžkami, počas letných prázdnin i 

podsadové stany.  

- Možnosť zaistenia stravy, plnej penzie, za príplatok varíme z biopotravín. 

 

Krtek:  

ubytovanie KCEV Krtek neposkytuje. 

Trkmanka:  

Apartmánové 2 lôžkové izby 12x, viaclôžkových izieb 2x 13 lôžkový, 1x 6 lôžkový. 

Konferenčná sála až 120 osôb, študovňa až 80 osôb, ďalšie učebne. 

 

Sever:  
2 ubytovacie zariadenia v Hornom Maršově (každé po cca 30 lôžok) + vlastná kuchyňa 

 

***************************************************** 

 

Názov 

Ekocentra 

Ročné 

príjmy 

z externý

ch 

zdrojov 

(Kč) 

Vlastné 

ročné 

príjmy 

(Kč) 

Ročné 

výdavky 

na 

prevádzk

u (Kč) 

Ročné 

výdavky 

na 

marketin

g (Kč) 

Ročné 

výdavky na 

podujatia 

pre 

verejnosť 

a odborníko

v (Kč) 

Počet 

návštevník

ov za 

jednotlivé 

mesiace  

Kosenka 150 tis. 45 tis. 50 tis. 5 tis. 30 tis. 
Nesledujú 

mesačne 

Sluňákov 5226 tis. 5986 tis. 10801 tis. 80 tis. 1000 tis. 
cca 40tis. 

ročne 

Paleta 2,17 mil. 4,5 mil. 
neuveden

é 

neuveden

é 
neuvedené 

cca 40tis. 

ročne 

Lipka 20 mil. 14 mil. 8 mil. 250 tis. 500 tis. cca 3000 

Chaloupky 
10 120 

tis. 
7070 tis.  4360 tis. 480 tis. 12001 tis neuvedené 

Krtek 
neuveden

é 
24 750 2 640 000 7800 40-50 tis. 

Cca 5700 

ročne 

Trkmanka 

Obec: 

2,326 tis. 

Úrad 

práce: 

490 tis. 

2,326 tis. 5 135 tis. 0 nesledujú 

Cca 4000 

ročne na EV 

programoch 

Sever 10 mil. 5,1 mil.  14 mil. nesledujú nesledujú  
Cca 3900 

ročne 

 


