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Úvod 
 

Situácia a stav životného prostredia sa dnes stáva predmetom diskusií v každom 

odvetví a každej spoločnosti rozvinutého sveta. Stáva sa celosvetovým problémom, 

ktorý už nie je možné dlhšie odkladať na vedľajšiu koľaj. Vplyvom rozvoja technizácie 

a technológii sa následky ľudskej činnosti na životné prostredie prehlbovali, čo viedlo 

k zhoršeniu stavu nášho environmentu. Medzi najzávažnejšie dôsledky patrí 

znečisťovanie a kontaminácia vody, vzduchu a pôdy. Stav prostredia, v ktorom žijeme, 

sa neodvratne odzrkadľuje aj na našom zdraví. Ak sa usilujeme o naše zdravie, je nutné 

usilovať sa aj o zdravie našej planéty, pretože tieto spolu úzko súvisia. Naša inklinácia 

k nezdravému životnému štýlu nepochybne vyplýva z nášho postoja, ktorý je často 

ľahostajný, voči prostrediu, v ktorom žijeme, voči nášmu okoliu, voči celej biosfére. 

Stav, ktorý momentálne na Zemi prevláda je viac než kritický a východisko môžeme 

nájsť len jednotou spolupráce každého člena spoločenstva na globálnej úrovni. 

Individuálna zodpovednosť je prvým krokom k zmene postoja a životného štýlu, ktorý 

môže pomôcť ľudstvu popasovať sa s environmentálnymi problémami súčasnosti. 

Najelementárnejšou zložkou spoločnosti je rodina, a práve domácnosť je prvým 

miestom, kde môže jednotlivec svojím environmentálne zodpovedným prístupom 

podporiť snahu celej spoločnosti, ktorá by mala smerovať k udržateľnému stavu aj pre 

ďalšie generácie.  

Je dôležité pociťovať zodpovednosť za to, čo sa na našej planéte deje, pretože mnohé 

zásahy, ktoré človek v prírode vykonal, ona sama nie je schopná zvládnuť, prípadne 

stav deštrukcie, ktorý zavládol, prinavrátiť do stavu pôvodného. Separácia vedných 

disciplín a odlúčenie ľudského od prírody zanechalo vedu a spoločnosť nepripravenú na 

problémy a otázky dnešnej doby, ktoré je potrebné skúmať v ich komplexnosti tak, ako 

nikdy predtým. Čím viac sa zintenzívňujú environmentálne problémy, tým viac je 

ekológia konfrontovaná s oblasťou sociológie, pretože problémy prírodného sveta sú aj 

problémami spoločnosti, ktorá tento prírodný svet obýva. Je možné, aby mal stav 

životného prostredia a náš postoj k nemu vplyv aj na medziľudské vzťahy? Dá sa 

povedať, že naše zaobchádzanie s okolitým svetom ovplyvňuje i vnímanie nás samých 

a zároveň, že náš životný štýl a postoj k sebe samému ovplyvňuje životné prostredie? 

Uvedomujeme si, že ak znečisťujeme prírodu, znečisťujeme aj sami seba? Odpovede 

nie sú jednoznačné a rovnako ako je každý človek jedinečný, je jedinečný aj jeho vzťah 

k sebe samému, svojmu okoliu a k životnému prostrediu.  



Preskúmať danú problematiku a zistiť či existuje prepojenosť medzi 

environmentálnou zodpovednosťou a sociálnymi vzťahmi je cieľom tejto diplomovej 

práce. Na základe ekologických a teologických textov sa pokúsime analyzovať 

problematiku individuálnej environmentálnej zodpovednosti v domácnosti a jej vplyv 

na medziľudské vzťahy, ktoré sa prejavujú najmä v rodine. V prvej časti rozpracujeme 

teoretický základ problematiky. Následne tieto poznatky aplikujeme na konkrétny 

problém, ktorým je triedenie odpadu, energetická úspora a ďalšie činnosti spojené so 

životom v domácnosti. Problematiku sa pokúsime analyzovať aj pomocou 

sociologického výskumu. Zistíme rozdiel medzi vnímaním environmentálnej 

zodpovednosti medzi sekularizovaným obyvateľstvom a kresťanmi? Ako východisko 

pre environmentálno – etický výskum nám bude slúžiť encyklika Benedikta XVI. 

Caritas in Veritate, v ktorej sa vyjadruje k pálčivým situáciám dnešnej doby, medzi 

ktoré ochrana a udržateľný rozvoj životného prostredia rozhodne patria.
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1. Teoretické východiská environmentálnej 
zodpovednosti 

Svet, v ktorom žijeme so sebou neprináša len možnosť čerpať z prírodných zdrojov, 

využívať prostredie, ktoré nám poskytuje, ale rovnako ako je to v ľudskej spoločnosti 

a medziľudských vzťahoch, tento existenčný habitát je spleťou rôznych vzťahov 

a výmen, kde by mali byť recipročné nielen sociálne vzťahy ale aj vzťah k prírode. 

Život je naplnený konkrétnymi povinnosťami a zodpovednosťou, ale žiadna nie je taká 

základná, primárna či dôležitá ako zodpovednosť, ktorú máme k sebe. Jej odzrkadlením 

je potom povinnosť a zodpovednosť, ktorú máme nielen k druhým ľuďom, ale aj 

k životnému prostrediu. Ak chceme od súčasných ľudí zodpovednosť za nasledujúce 

generácie a od týchto zas splnenie si povinnosti voči životnému prostrediu rovnakú ako 

voči sebe samým, je dôležité postaviť výchovu aj životný štýl na rešpekte voči sebe 

samým. 

Človek potrebuje koncepciu dobra rovnako ako aj myšlienku zla, určitej hrozby. 

Potrebuje nádej, ktorá ho posúva ďalej, ktorá je predpokladom jeho konania, dodáva mu 

odvahu, rovnako ako potrebuje strach na to, aby konal tak, že to v budúcnosti nebude 

musieť ľutovať nielen on, ale aj tí, čo prídu po ňom. Nádej i strach by nám mali dodať 

odvahu k tomu, aby sme dokázali byť zodpovední. Iba človek, ktorý má zodpovednosť, 

môže konať nezodpovedne. Dobro iných, ich osud sa na základe určitej dohody alebo 

náhody dostal do mojich rúk, a to znamená, že moja kontrola nad nimi zahŕňa aj 

povinnosť, ktorú voči nim mám. Ak konám tak, že nerešpektujem svoju povinnosť 

ochraňovať ich, konám nezodpovedne, pretože som porušil záväzok zodpovednosti1.  

Každý človek, účastný na budovaní spoločnosti, v rámci ktorej sa stáva aj občanom, 

je povinný vzdať sa niektorých svojich potrieb, záujmov a cieľov v prospech ostatných 

ľudí. Tým, že obmedzí časť svojej vlastnej osobnej slobody, mu vznikajú povinnosti 

voči spoločnosti, ktorej je súčasťou, ale rovnako tak ja voči sebe samému.  

1.1. Etika zodpovednosti 
Morálnu zodpovednosť spája s uvedomení si človeka, že sa nemôže pozbaviť 

dôsledkov svojho konania ich prenášaním na iných ľudí, hoci v procese konania 

nesplnili svoju časť záväzku alebo ju nesplnili dokonale. Morálne zodpovedný subjekt 

mal s takouto situáciou rátať, a preto berie všetky následky na svoju zodpovednosť. Len 

                                                
1 JONAS, Hans. Princip odpovědnosti. Pokus o etiku pro technologickou civilizaci. Praha: 

OIKOYMENH, 1997, s. 145. 
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ten, kto činy koná, môže byť za nich aj zodpovedný, dôležitým predpokladom však je, 

aby túto svoju zodpovednosť aj prijal a uznal. Uznanie v tomto prípade preukáže tak, že 

pripíše dôsledky činov sebe samému2.  

Podľa Richarda Routleyho sa ľudská neschopnosť uvedomiť si následky vlastných 

činov, ktorá sa prejavuje v nanajvýš neúctivom a bezohľadnom správaní, prejavuje 

najmä v morálnej nezrelosti. Dôvodom, prečo by sa mali mimoľudské bytosti alebo 

objekty stať objektmi ľudského etického záujmu, môže byť podľa Routleyho len úzka 

súvislosť so záujmami samotných ľudí. Vo svojej úvahe predkladá myšlienky 

o posledných ľuďoch, ktorí reprezentujúc ľudskú rasu na pokraji vyhynutia, začnú 

deštruovať všetku organickú aj anorganickú prírodu na Zemi. Vzhľadom na dôkaznú 

neexistenciu budúcich generácii je konanie posledných ľudí neodsúditeľné, nemôžeme 

ho ani považovať za akékoľvek zlo či neprávosť vykonanú proti prírode, pretože ich 

neviaže zodpovednosť zachovať život pre ďalšie generácie. Zakladajúc svoje činy na 

prevládajúcom západnom svetonázore, sú pre nich hodnotovo významní len ľudia, 

a preto nie je dôvod zachovávať čokoľvek z prírodného sveta – veď už nie je pre koho. 

Jedine v prípade, že by príroda pre človeka predstavovala hodnotu samu o sebe, 

pripisoval by jej teda morálnu významnosť, by sme mohli predpokladať, že aj tento 

posledný človek zachová prírodu v jej pôvodnom stave, ak o pôvodnom  pri posledných 

ľuďoch je vôbec možné uvažovať, hoci už nebudú ďalší ľudia, ktorí by ju mohli 

využívať. Príroda by takto znamenala nielen všeobecnú hodnotu o sebe, ale aj 

hodnotový zdroj3.  

Hans Jonas bol ako kritik tradičnej etiky zodpovednosti presvedčený, že táto etika už 

nevie čeliť novým morálnym problémom, ktoré so sebou prináša vedecko – technický 

pokrok modernej doby. Táto etika je zameraná antropocentricky, morálne konanie je 

vedené len záujmom človeka, pričom neberie ohľad na mimoľudské objekty. Je 

viditeľné, že technologické zásahy do prírody nie sú len pozitívne, ale práve naopak, 

poškodzujú jej rovnováhu, vyčerpávajú zdroje, ničia náš prírodný svet4.   

Človek sa vďaka technike postupne stáva obeťou vlastného pokroku úmerne tomu, 

ako sa technika vymaňuje z područia kontroly človekom. Jonasovo riešenie spočíva 

v zmene morálne zodpovedného konania. Na začiatku pôsobil človek na prírodu 

                                                
2 SMREKOVÁ, Dagmar. Čo znamená prevziať zodpovednosť? K pojmu imputácie v súčasnej etike. 

Filozofia 2010, roč. 64, č. 9, s. 893 – 906, s. 895. 
3 STEKAUEROVÁ, Ľubov. Etika o vzťahu človeka a Zeme (vybrané problémy z ekologickej etiky). 

Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2003, s. 65 – 66. 
4 JONAS, Hans. Princip odpovědnosti, s. 63 – 64. 
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prostredníctvom techniky. Neskôr sa technika stala akousi druhou prírodou, ktorá má 

vlastné zákony a nedá sa len tak ľahko skrotiť. Z pána sa tak stal poddaný, 

z podmaniteľa obeť. Tým, že človek stratil kontrolu nad technikou, túži ovládať aspoň 

prírodu, ktorej však len viac ubližuje. Podľa Jonasa existuje spôsob na odvrátenie 

ekologickej krízy, a ten vidí v zodpovednom človeku, ktorý svojimi schopnosťami 

a silou začína opäť vládnuť technike so schopnosťou ovládať ju. Zásahy, ktoré ničia 

našu Zem, sú hrozbou nielen pre nás, ale sú o tom drvivejšie pri pohľade na život 

a vývoj nasledujúcich generácií5.  

Potrebujeme nový typ zodpovednosti s dôrazom na uvedomenie si, že naša príroda je 

veľmi zraniteľná, preto by sme sa mali snažiť o jej zachovanie nielen pre nás, ale aj pre 

ďalšie generácie. Jonas sa snaží o tom, aby sme prírodu začali vnímať ako hodnotu, voči 

ktorej máme povinnosť a sme za ňu zodpovední. Túto svoju ideu vyjadril imperatíve, 

založenom na známom Kantovom kategorickom imperatíve, ktorý by mal stelesňovať 

tento nový typ zodpovednosti: „Konaj tak, aby dôsledky tvojho konania boli zlučiteľné 

s trvaním ľudského života na Zemi“ alebo „Konaj tak, aby dôsledky  tvojho konania 

nezničili možnosť ľudského života v budúcnosti“6.  

Hans Küng hovorí o novom celistvom princípe zodpovednosti, ktorý má na zreteli 

súčasnú kritickú situáciu vo svete a ohrozenie existencie života na našej planéte. Práve 

preto hovorí o zodpovednosti nielen za seba samých, ale predovšetkým o zodpovednosti 

za životné prostredie, biosféru, litosféru, hydrosféru a atmosféru našej Zeme. Kvôli jej 

ochrane by sa mal človek vzdať časti svojich nárokov, aby vôbec mohol uvažovať 

o budúcnosti. Küngove heslo tretieho tisícročia znie: „Zodpovednosť svetovej 

pospolitosti za jej vlastnú budúcnosť!“ Skutočnosť, že život na našej planéte je vďaka 

rôznym vplyvom ohrozený vyúsťujú do potreby novej etiky. Kríza, ktorej čelíme by sa 

mala stať našou šancou na zmenu, čo vedie k požiadavke, aby sa etika stala verejnou 

záležitosťou a tvorila rámec sociálneho konania ľudí. Z toho vyplýva, že ľudstvo tvárou 

v tvár globalizácii potrebuje aj spoločné ciele, hodnoty, ideály a vízie7. 

1.2. Environmentálna etika 
Environmentálna etika v sebe zahŕňa vzťah medzi človekom a inými mimoľudskými 

bytosťami rovnako, ako vzťah k neživej prírode. Naznačuje, ako má človek 

                                                
5 MACHALOVÁ, Tatiana. Etika zodpovednosti. In: REMIŠOVÁ, Anna (ed.). Dejiny etického 

myslenia v Európe a USA. Bratislava: Kalligram, 2008, s. 675 – 707, s. 683 – 686. 
6 JONAS, Hans. Princip odpovědnosti, s. 29 – 35. 
7 PLAŠIENKOVÁ, Zlatica. Hans Küng. In: REMIŠOVÁ, Anna (ed.) Dejiny etického myslenia 

v Európe a USA. Bratislava: Kalligram, 2008, s. 708 – 713, s. 709 – 711. 
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zaobchádzať so svetom a prírodou, ktoré chápe ako svoje životné prostredie. Snaží sa 

nám priblížiť hlbší význam života na Zemi a zároveň nám chce ukázať iný pohľad na 

miesto človeka v prírode. Poukazuje na spôsob života, ktorý by sme nielen mali viesť, 

ale predovšetkým ho aj chceli uskutočňovať. Hovorí nám „čo musíme vedieť a ako 

máme konať s ohľadom na ekologický rozmer nášho bytia“8. 

Prečo je dnes environmentálna etika tak aktuálna? Majoritná skupina 

environmentálnych etikov si myslí, že environmentálna etika je aktuálna najmä kvôli 

súvislostiam s ekologickou krízou, ktorá reprezentuje krízu tradičnej etiky ako 

praktickej filozofie. Vedecké experimenty a nové technické výdobytky sú 

nepredvídateľné, a to si vyžaduje aj prehodnotenie stratégii a štýlov vedenia vo vede 

a technike z pohľadu etiky a etických teórií. Tu sa otvára priestor pre novú aplikovanú 

etiku, ktorá sa nebude nečinne prizerať na postupné ničenie našej planéty, likvidáciu 

biodiverzity, kynoženie rastlín a živočíchov, vyčerpávanie neobnoviteľných prírodných 

zdrojov a vedu, ktorá sa nám očividne vymyká z pod kontroly9.  

Ekologická a sociálna stabilita na našej planéte je ohrozovaná nikdy nekončiacim 

nárokom, ktorý na ňu jej obyvatelia kladú. V súčasnosti pocit šťastia v rozvinutých 

krajinách priamo úmerne stúpa so spotrebou a konzumom. Keďže neexistuje štát alebo 

skupina ľudí, ktorí dokážu svoje nároky uspokojiť len zo svojich vlastných zdrojov, 

ochudobňujú tým druhých, čím na svete dochádza k neustálemu zväčšovaniu priepasti 

medzi bohatými a spokojnými a chudobnými, ktorí nemajú zabezpečené základné 

požiadavky, ktoré predpokladajú uspokojený a vyrovnaný život.  

Aj to je príčinou zmeny, ktorú musíme uskutočniť v našom živote. Hľadaním 

a nastoľovaním trvalo udržateľného spôsobu života sa musíme zaoberať nielen preto, že 

je nás na Zemi oveľa viac, ako tomu bolo v minulosti, ale aj preto, že sme oveľa 

náročnejší než naši predkovia. No najmä sme neporovnateľne mocnejší a máme väčšie 

možnosti a rôzne technológie ako svoje túžby naplniť. Demokratická revolúcia 

zintenzívnila ľudskú náročnosť tým, že bezbrehé požiadavky rozšírila z menšej vrstvy 

privilegovaných na omnoho početnejšiu strednú vrstvu. Na druhej strane technologická 

revolúcia znásobila ľudskú schopnosť nielen si priať, ale svoje nekonečné priania aj 

plniť. Ľudstvo sa stalo nebezpečným preto, že si dokáže rôzne možnosti nielen 

predstaviť, ale má aj prostriedky na ich uskutočnenie. Aj to ej dôvod, prečo nemôžeme 

                                                
8 VLADYKOVÁ, Ľubov. Morálno – filozofické implikácie netradičných ekologických vied 

v ekofilozofickom diskurze. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2009, s. 9 – 10. 
9 STEKAUEROVÁ, Ľubov. Etika o vzťahu človeka a Zeme, s. 63 – 64. 
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žiť ako predtým. Predstavy a návyky predchádzajúcich generácií neposkytujú ani etické 

zásady, ani organizačné nástroje, ktoré by zaistili ekologicky pozitívne využitie takmer 

neobmedzenej moci. Veľkosť populácie, náročnosť a moc  spolu so slobodou 

a nespútanou predstavivosťou sú nebezpečnými predpokladmi, ktoré nás nabádajú 

k uvedomelému hľadaniu a nastoleniu trvalo udržateľného súžitia jedného s druhým 

i nás všetkých s prírodou ako jedným celkom10.  

Individuálna úroveň environmentálneho ohrozenia sa často prehliada, pretože sa 

môže javiť až príliš všednou či nepodstatnou, no jej vplyv je zásadný. Odráža sa v nej 

totiž nielen vzťah k prírode a svojmu okoliu ale aj vzťah k iným ľuďom a k sebe 

samému. S ľudskými vzťahmi sa deje niečo, čo ničí prirodzené ľudské zábrany voči 

určitému konaniu a pretvára tak človeka v hrozbu. Zmyslom života sa potom môže javiť 

túžba mať a vlastniť stále viac, najdôležitejšou úlohou štátu sa stáva zabezpečenie 

týchto túžob, ktorých naplnením ľudstvo prekoná všetky problémy, ktoré nevie vyriešiť. 

No ak máme hovoriť o trvalej udržateľnosti a živote pre nasledujúce generácie, 

bezbrehý egoizmus a konzum sa nejaví ako správna stratégia. Ak chceme riešiť 

environmentálnu otázku a hľadať tie správne spôsoby udržateľnosti, prvým krokom je 

obnova a riešenie medziľudských vzťahov, ktoré sú základnou stavebnou jednotkou pre 

rozvoj na spoločenskej aj globálnej úrovni. Narušenie medziľudských vzťahov je zjavné 

a práve toto narušenie môže byť základom narušeného vzťahu k prirodzenému 

životnému prostrediu. Ľudstvo potrebuje hľadať také spôsoby svojej existencie na 

Zemi, ktoré by boli dlhodobo v súlade so sústavou všetkého živého i neživého, teda 

v súlade so svojím prirodzeným životným prostredím11.  

Ekologické úsilie má zmysel len vtedy, keď k prírode nepristupujeme z čisto 

objektívneho vedeckého hľadiska, ale z hľadiska ľudského, hodnotiaceho. Snažiť sa 

ochraňovať a nie ničiť, má zmysel vtedy, ak životné prostredie a prírodu považujeme za 

niečo, čo má hodnotu, zmysel. O svet, naše prirodzené prírodné prostredie, má zmysel 

sa starať a spravovať ho, ak je dobrý12.  

                                                
10 KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky. 2. vydanie. Praha: SLON, 2011, s. 

24 – 25. 
11 Tamtiež, 19 – 20. 
12 Tamtiež, 110. 
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1.3. Hlboká ekológia 
Keďže sme súčasťou prírody, nemôžeme s ňou všelijako zaobchádzať bez toho, aby 

sme pri tom menili aj seba. Je nutné, aby sme si uvedomili, že nie sme súčasťou 

ekosféry o nič menej ako sme súčasťou ľudskej rasy a spoločnosti.  

To, čo je spoločné nielen všetkým živočíchom, ale aj všetkému životu, väčšinou 

nazývame snahou o prežitie alebo sebazáchovu. Každý druh využíva všetky dostupné 

možnosti na vývoj, skúma možnosti svojej premeny a presiahnutia vlastných hraníc. 

Pestovať ekologické povedomie je dôležité, pretože človek má schopnosť chápať 

a hodnotiť vzťahy seba k ostatným životným aj neživotným formám na planéte, 

rovnako ako k zemi samotnej. Ak mu bola táto schopnosť daná, je jeho úlohou ju 

rozvíjať13.  

Moderná ekológia dáva dôraz na vyspelé ekosystémy, ktoré sú charakteristické 

vysokou mierou symbiózy, ktorá predstavuje vzájomnú závislosť za účelom dosiahnutia 

prospechu a rozvoja všetkých účastníkov tohto ekosystému. Ekológia ako veda by teda 

mala vzbudzovať pocit príslušnosti, tak ako sociálne vzťahy vytvárajú putá medzi 

ľuďmi, rodinou a spoločnosťou vyplývajúce z pocitu spolupatričnosti, pospolitosti 

a spolupráce. Ekologické vedomie by nám tak malo privodiť pocit príslušnosti nielen 

k ľudskej rase, ale aj k celej ekosfére ako k celku14.  

Medzi ľudské vlastnosti patrí aj to, že vnímame potrebu sebarealizácie všetkých 

ostatných živých tvorov. Je to jeden z dôvodov, prečo by sme mali ku všetkým druhom 

na Zemi, a to nie len k ľuďom, pristupovať zodpovedne. Človek je medzi všetkými 

doteraz existujúcimi druhmi vo veľa ohľadoch jedinečný. Jeho jedinečnosť spočíva 

nielen v biologickej predispozícii  väčšieho a kapacitnejšieho mozgu, ale aj vo vytváraní 

mnohých kultúrnych spoločenstiev, ktoré sú rovnako ako tie rastlinné a živočíšne veľmi 

unikáte a originálne. Je dôležité uvedomiť si túto spätosť s prírodou, inými druhmi 

a spoločenstvami, čo by nás malo posunúť bližšie k spätosti s celou ekosférou. Moderní 

ekológovia zdôrazňujú význam pospolitosti a spolupráce, ktorý prevláda v rastlinnej 

a živočíšnej ríši. Tento spoločenský život živočíšnych spoločenstiev by sa istým 

spôsobom môže stať príkladom aj pre človeka. Neznamená to však, že by sme ľudí 

nejako podceňovali a nedôverovali ich schopnostiam. Ľudia majú vo svojej životnej 

praxi väčšiu zodpovednosť za to, čo sa v ich okolí nachádza a existuje. Hoci medzi túto 

zodpovednosť a starosť o svoje okolie niekedy patrí aj zabíjanie, či ubližovanie zvierat, 

                                                
13 NAESS, Arne. Ekologie, pospolitost a životní styl. Tulčík: Abies, 1996, s. 238 – 240. 
14 Tamtiež, 242. 
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nedá sa to porovnávať  s vôľou vykonávať bolestné experimenty na zvieratách pri 

testovaní rôznych chemických látok, kozmetických prípravkov, či liekov. Napriek tomu, 

že máme hlbší vzťah k ľuďom, možno sú nám ako zástupcovia toho istého druhu bližší, 

a preto nesúhlasíme s testovaním mnohých látok práve na ľuďoch, žiadna naša základná 

ľudská potreba nás nenúti tieto testy vykonávať, alebo používať veľké množstvo 

chemických látok, napríklad v poľnohospodárstve. Dôležité je naučiť sa a vedieť 

porovnať okrajové potreby so životne dôležitými potrebami nielen ľudí, ale aj ostatných 

živých tvorov. Z tohto hľadiska je veľmi dôležité naučiť sa zodpovednosti a využívať ju 

aj vo svojom rozhodovaní. Ľudská jedinečnosť so svojimi neopakovateľnými 

vlastnosťami, ktorými sa líši od všetkých ostatných foriem života na našej Zemi, je 

často zneužívaná ako argument nadradenosti v ekologickom systéme a dáva nám teda ja 

voľnú ruku pri zlom a nešetrnom zaobchádzaní so zvieratami. Ekosofia, akési rozumné 

zaobchádzanie s prostredím, v ktorom žijeme, jedinečné ľudské vlastnosti predurčuje 

k citlivejšiemu a vnímavejšiemu prístupu k svetu, ktorý u iných živočíchov pozorovať 

nemožno15.   

Hlboká ekológia je podľa Devalla a Sessionsa cesta, ako dosiahnuť súlad 

a rovnováhu medzi jednotlivcami, spoločenstvami a celou prírodou. „Je schopná naplniť 

naše túžby, vieru a dôveru v naše najhlbšie tušenia, odvahu priamo konať, radostnú 

ľahkosť a smelosť tancovať v harmónii zmyslov, ktorú objavujeme vďaka hravému 

spontánnemu súzvuku s rytmami nášho tela, s pulzom tečúcej vody, so zmenami 

počasia a ročných období a so všetkými prejavmi života na Zemi.“ Zároveň hlboká 

ekológia znamená aj prácu nás samých na sebe, a to vo forme pestovania ekologického 

vedomia, ktoré sa prejavuje našou schopnosťou naplno vnímať existenciu každého 

elementu ekosystémov a prírodných spoločenstiev okolo nás a nadobúdať presvedčenie 

o dokonalej a úzkej spojitosti každej čiastočky celku. Vytvárať a rozvíjať ekologické 

vedomie neznamená len nadobudnúť schopnosť počúvať a nájsť radosť v tichosti, ale aj 

naučiť sa vnímavosti, otvorenosti a dôvere. Veda a technika je v tomto prístupe 

založená na báze sebestačnosti bez akéhokoľvek vykorisťovania iných. Prijímame tiež 

zodpovednosť za svoje činy i správanie, ktorá je dôsledkom nášho úprimného 

pociťovania vecí a jednoznačného správania založeného na jednoznačných princípoch, 

vďaka ktorým môžeme byť prínosom pre spoločnosť. Pri pestovaní ekologického 

vedomia zároveň pracujeme aj na rozvoji svojho vlastného svedomia, uvažujeme 

                                                
15 NAESS, Arne. Ekologie, pospolitost a životní styl, s. 244 – 247. 
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o svetonázore, ktorý prevláda v našej spoločnosti,  našom stotožnení sa, alebo vymanení 

zo zaužívaného, premýšľame o svojej vlastnej existencii a jej hodnotách. „Svoje 

vedomie nezmeníme len tým, že budeme počúvať druhých, musíme začať priamo 

konať“16.   

Na to, aby sme pre našu Zem mohli niečo urobiť, je dôležité, aby si ľudia vedeli 

uvedomiť dôsledky svojho konania v čase a priestore. Jednotlivci, ktorí si začínajú 

uvedomovať stav ekológie a životného prostredia okolo nich, sú väčšinou v rozpore so 

životným štýlom, ktorý sa hodnotí ako prevládajúci. Zmeny v myslení by mali byť 

sprevádzané aj aktívnou zmenou životného štýlu. Ten by sme mali zmeniť skôr než to 

od nás začne niekto vyžadovať, pretože to je znakom pasivity. Takisto by sme sa nemali 

uchyľovať k radikálnym a okamžitým zmenám, čo by nás mohlo priviesť do izolácie od 

vonkajšieho, reálneho sveta a v konečnom dôsledku by sa vyhlo svojmu účelu.   

Budúcnosť je v našich rukách, a preto je potrebné orientovať sa na jednotlivcov, 

ktorí sa usilujú o zmenu systému. Pocity jednotlivého človeka sú veľmi dôležité, preto 

sa ekologickí aktivisti snažia zoskupiť ľudí, ktorí sa chcú vymaniť spod tlaku súčasnej 

spoločnosti a dosiahnuť tak všeobecnú slobodu v myslení, kde je odstránená túžba po 

neustálej výrobe čoraz väčšieho počtu materiálnych statkov. Premena myslenia týchto 

ľudí spočíva predovšetkým v uvedomení si, že všetok život v našej biosfére má rovnakú 

hodnotu. Podobne ako sa u jednotlivca mení myslenie, je potrebné myslením 

jednotlivcov zmeniť štruktúru spoločnosti17.  

1.4. Kresťanské východiská zodpovednosti a vzťah k prírode 
V ekologických hodnotách, ku ktorým nás súčasný stav životného prostredia vedie, 

sa odzrkadľujú aj náboženské hodnoty. Úcta k prírode sa poľskému filozofovi 

Henrykovi Skolimowskému zračí ako ekologický partner náboženského postoja pokory, 

v ekologickom postoji zodpovednosti voči prírode zase poznávame náboženský postoj 

uctievania, ekologická spravodlivosť nás privádza k pojatiu Božej spravodlivosti. Preto 

sa Skolimowskému zdá dôsledný ekologický postoj ako zásadne teocentrický v tom 

zmysle, že v poslednej inštancii odvodzuje hodnotu i zmysel zo základnej skutočnosti 

posvätnej prírody. A naopak, je presvedčený, že až fundamentálna zmena postoja, ktorá 

postaví do stredu ľudského záujmu úctu k Bohu a k Božiemu stvoreniu, nám umožní 

prekonať problémy, ktoré pramenia z ľudskej nenásytnosti a egoizmu. Ide o to, aby sám 

človek nebol v centre všetkej pozornosti a postaviť na jeho miesto Boha a jeho posvätný 
                                                
16 DEVALL, Bill – SESSIONS, George. Hlboká ekológia. Tulčík: Abies, 1997, s. 23 – 24. 
17 NAESS, Arne. Ekologie, pospolitost a životní styl, s. 131 – 137. 
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svet, v ktorom je človek, ktorý je súčasťou stvorenia, poverený úlohou spravovať 

prírodu stvorenú Bohom. 

Podľa kresťanskej tradície, človek nenarušuje prírodu tým, že bol stvorený. Boh 

človeka stvoril harmonicky, pre život v súlade s prírodou. Človek tento súlad narušuje 

až určitým jednaním, ktorého následkami netrpí len on sám, ale aj jeho prirodzené 

životné prostredie a príroda. K tomuto narušeniu dochádza ľudským prekročením 

Božieho zákazu požívania ovocia stromu vedenia dobra a zla, ktorá pramení 

z predstavy, že človek sa nemusí riadiť morálnym zákonom prírody, ale sám môže 

rozhodovať o tom, čo bude považovať za dobré a čo za zlé. Človek teda nie je 

narušiteľom svojou podstatou, ale toto narušenie prichádza až ako dôsledok určitého 

konania. Má slobodnú vôľu a teda môže konať aj inak a žiť v súlade s prírodou. Preto 

ak veríme, že človek je svojou podstatou schopný súladného súžitia s prírodou a že 

tento súlad narušuje len nezodpovedným koristníctvom, potom má zmysel hľadať 

zodpovedné, trvalo udržateľné spôsoby ľudského žitia18.  

Veriaci človek by hodnoty, ktoré podporujú tento harmonický zväzok, mal aj žiť, 

pretože jeho život by mal byť manifestom týchto hodnôt. Môžeme si myslieť, že 

odhodenie plastovej nádoby do separovaného zberu alebo používanie energeticky 

úsporných žiaroviek nám nevystačí, pretože nezodpovednosť, ktorá hýbe svetom je 

globálna. Ale ak domácnosť či rodina je základnou jednotkou spoločnosti, malo by to 

byť presne to miesto, kde sa musí cibriť cit pre environmentálnu zodpovednosť. 

1.4.1 Príroda ako Stvorenie 
Kresťanská náuka o stvorení je utváraná zjavením Krista a skúsenosťou Ducha, 

ktorých zosiela Stvoriteľ. Ten, kto spasí svet, je Slovo stvorenia Syn. Ten, kto oživuje 

svet a necháva mu podiel na večnom živote, je tvorivá sila Duch. Otec je tvoriaca, Syn 

formujúca a Duch život dávajúca príčina stvorenia. Preto je dnes nutný integrujúci 

celkový súlad Boha a prírody. Len tento pohľad môže vo svojej celistvosti na prírodu 

a človeka pôsobiť oslobodzujúco. Ak Boha nechápeme ako jeden, absolútny subjekt, ale 

trojjediným spôsobom ako jednotu Otca, Syna a Ducha svätého, nemôžeme vnímať jeho 

vzťah k svetu, ktorý stvoril ako jednostranný panovnícky vzťah, ale musíme ho chápať 

ako mnohovrstvový a viaczložkový vzťah spoločenstva19.  

Kríza moderného sveta spočíva najmä v úsilí ľudí po moci a nadvláde. Nesprávne 

pochopenú a zneužitú biblickú vieru v stvorenie bolo toto úsilie v kresťanskej kultúrnej 

                                                
18 KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář, s. 68 – 71. 
19 MOLTMANN, Jürgen. Bůh ve stvoření. Ekologická nauka o stvoření. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 83. 
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oblasti vymanené zo svojich skorších religióznych zábran a posilnené: „Podmaňte si 

zem“ bolo považované za Božie prikázanie k ovládnutiu prírody, k dobytiu sveta 

a k ľudskej vláde nad svetom. Neobmedzenou snahou o moc sa mali ľudia stať 

podobnými svojmu Bohu, preto sa dovolávali jeho všemohúcnosti, aby mohli 

nábožensky ospravedlniť svoju vlastnú moc. Stvorenie pritom nie je svet, ktorý si má 

človek podmaniť, ale svet, ktorý by mal v bázni Božej spravovať. 

Vzťah súčasnej spoločnosti k svojmu prirodzenému prostrediu je dlhodobo 

poškodzovaný ľudskými technológiami, ktoré vedú k vykorisťovaniu prírody s trvalými 

následkami. V kontexte ekologickej krízy súčasnej modernej civilizácie, sa úzko prelína 

kríza celého systému s krízou všetkých čiastkových systémov, od deforestácie až po 

rozšírenie civilizačných chorôb, od znečistenia vôd až po konzumný a egoistický 

životný štýl väčšiny obyvateľov mestských aglomerácií. Vzťahy a väzby medzi 

prirodzeným životným prostredím a sociálnymi štruktúrami sú úzko prepojené 

a nemôžeme na nich nazerať ako na dva separátne konštrukty. Prejavmi sociálnych 

a ekonomických procesov sú zásahy do prirodzeného životného prostredia, ktoré majú 

nepriaznivé vplyvy nielen na prírodu ale aj ľudskú spoločnosť. Zmena životného štýlu, 

sociálnych a ekonomických vzťahov v spoločnosti je predpokladom pre proekologický 

obrat vo vzťahu k životnému prostrediu. 

Život je spleťou vzťahov k sebe samému, k iným ľuďom, k svojmu okoliu. To, že 

žijeme vyjadruje našu existenciu vo vzťahu k ostatným, v rámci ktorej prebieha 

nepretržitá výmena. Izolácia bez relácií by znamenala neexistenciu pre všetky živé 

bytosti, pretože naša existencia, naše ja sa reflektuje práve cez vzťahy, ktoré so svojím 

okolím máme. Ak chceme pochopiť človeka, musíme sa na neho pozerať skrze jeho 

vzťahy, okolie, spoločenstvo a prostredie, z ktorého pochádza. Rovnako je to s prírodou 

a všetkým živým i neživým na tomto svete. Ak tomu všetkému chceme rozumieť, 

musíme sa na to pozerať cez optiku vzťahov, pomerov a spojitostí či odlišností. Potom 

sa prirodzene zmení aj záujem, ktorý vedie človeka k poznaniu. Človek už nechce 

poznávať preto, aby ovládol, analyzovať a redukovať, aby rekonštruoval, ale chce 

poznávať, aby sa podieľal a vstúpil do vzájomných vzťahov živého20.  

Hodnoty, cnosti a idey sa ustaľovali v spoločnosti počas dlhej ľudskej histórie, no ak 

nastáva čas, kedy je potrebná zmena, môžeme naraziť na veľmi tvrdý múr odporu. 

V súvislosti s ekologickou krízou sa hovorí najmä o kríze hodnôt, ktoré treba obrátiť 

                                                
20 MOLTMANN, Jürgen. Bůh ve stvoření, s. 12 – 13. 
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k novým požiadavkám doby. Myslíme si však, že tu nejde o akési vyprchanie alebo 

neadekvátnosť hodnôt minulých generácií, ako skôr o ich prekrútenie, prispôsobenie 

a najmä zmenu zmyslu života, ktorý sa len podporuje umelo vystavanými či 

prispôsobenými hodnotami. Nejde tu ani tak o vytváranie nových hodnôt, ako o návrat 

k pôvodným hodnotám, ktoré by zachovali tento svet udržateľným. 

Spoločenstvá, ktoré nedokážu zmeniť svoj rebríček hodnôt a zmyslu, nemôžu zmeniť 

sami seba a nemôžu preto ukončiť ničenie, ktoré spôsobujú. Zavinené ničenie 

prirodzeného životného prostredia pôsobí opäť ničivo na nich samotných a vyvoláva 

v nich stratu hodnôt a krízu zmyslu. Ekologická kríza je totiž reflexiou sociálnej krízy, 

krízy moderných hodnôt a zmyslu života ľudskej spoločnosti a vzrastajúcej vrtkavosti 

v osobných vzťahoch. Ak pristúpime na myšlienku, že stav životného prostredia sa dá 

vyriešiť len technologickými zásahmi, bez zmeny postojov človeka, vzdávame sa tým 

správcovskej povinnosti, ktorou nás poveril Boh. Dôsledkom tejto ignorácie je potom 

zväčšujúca sa ľahostajnosť k prirodzenému životnému prostrediu a vzťahy medzi 

ľudskou spoločnosťou a prírodou sú určované len koristníckym a vlastníckym 

prístupom21.  

Ak chápeme prírodu ako Božie stvorenie, neznamená to, že ju zbožšťujeme alebo jej 

prikladáme akési mystické vlastnosti. Znamená to ponímať svet ako stvorenie, pre ktoré 

sa Boh sám rozhodol a uskutočnil ho najlepšie ako vedel. 

Príroda je v rámci prírodných vied považovaná za niečo, čo môžeme určiť ako 

predmet vedeckého poznania. Pojem stvorenia však toto presahuje, pretože „nazerá 

nielen spredmetnenú skutočnosť, ale aj voči nej postavenú ľudskú subjektivitu 

a konečného ľudského ducha ako stvorené. V každom modernom vedeckom 

rozdeľovaní na subjekt a objekt poznáva viera v stvorenie jediné, síce rozštiepené, ale 

predsa nezrušené spoločenstvo stvorenia“22. Do stvorenia totiž nepatrí len to viditeľné 

a poznateľné, teda pozemská príroda, ktorú môžeme označiť za objekt vedeckého 

bádania, ale aj neviditeľná, duchovná časť, ktorá prezentuje nebo ako druhú stranu 

Božieho stvorenia. Viera v to, že nebo i zem sú súčasťou Božieho stvorenia, ktoré 

nebolo nutným, ale dobrovoľným a chceným, je predpokladom pre uvažovanie 

o prírode a celom prirodzenom životnom prostredí ako o Božom stvorení. 

Súčasný stav prostredia však už nie celkom odráža kvalitu sveta pri jeho stvorení. 

Trvalý proces ničenia, túžba po ovládnutí a márnosť odvrátili prírodu od jej prvotného 

                                                
21 MOLTMANN, Jürgen. Bůh ve stvoření, s. 28 – 30. 
22 Tamtiež, s. 38. 
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stavu, čo je zdá sa pri porovnaní s človekom, údel stvorenia, ktorý bol započatý 

prvotným hriechom. Človek sa teda má snažiť o spásu nielen seba, ale aj celého 

stvorenia23.  

Pre prežitie človeka a prírody na tejto zemi, je potrebné, aby prírodné vedy a teológia 

nesúťažili na poli, v ktorom je potrebná spolupráca, integrácia a spoločný udržateľný 

rozvoj. Teológia by mala ponúknuť spoľahlivé hodnoty, ktoré sú pre spoločnosť 

dôležitým spoločníkom, zatiaľ čo prírodné vedy poskytujú znalosti o prírode a živote 

a možnostiach ich udržateľnosti pre ďalšie generácie. Teológia a prírodné vedy by mali 

kooperovať pri nachádzaní správnych riešení a podpore ekologického povedomia 

spoločnosti.  

Najprv sa ľudia po stáročia snažili chápať Božie stvorenie ako prírodu, aby z nej 

vybudovali užitočný zdroj svojich potrieb podľa objavených prírodných zákonov. Teraz 

nastal čas na to, aby sme chápali poznateľnú, ovládnuteľnú a užitočnú prírodu ako 

Božie stvorenie a naučili sa vážiť si ju samu o sebe. Tá časť skutočnosti, ktorú 

nazývame prírodou, musí byť pozdvihnutá do celku existencie, ktorý je označovaný ako 

Božie stvorenie. Dôležitosť a význam viery v stvorenie sa musí preukázať v ideách, 

postojoch a cestách z ekologickej krízy súčasnosti24.  

S výnimočnou pozíciou človeka ako Božieho spolupracovníka, správcu nad 

stvorenstvom je spojená tiež zodpovednosť. Každý človek individuálne bude skladať 

pred Bohom účty zo svojho správcovstva (Lk 16,2) za jemu zverenú časť stvorenia. 

Každé bezohľadné ničenie prírody je teda previnením sa voči našej úlohe správcov nad 

touto zemou. Riešenie pre človeka a tým aj pre stvorenie je v ukončení vzbury voči 

Bohu. V pokornom a zodpovednom prijatí úlohy a mandátu správcu stvorenia.  

1.4.2. František z Assisi 
Ústrednou cnosťou, z kresťanského hľadiska, je Božia láska vzťahujúca sa na všetko 

čo Boh chce a v čom má zaľúbenie. To je zároveň aj dôvod lásky ku všetkým ostatným 

stvoreniam. Katechizmus katolíckej Cirkvi predkladá v tejto súvislosti príklad svätého 

Františka z Assisi25. Rôzne príbehy z Františkovho života, zaznamenané jeho 

životopiscami, a jeho osobný vzťah nielen k zvieratám ale ku všetkému živému 

i neživému stvorenstvu ukazujú, že s obľubou používal etický a morálny symbolizmus, 

pričom často vychádzal z kristologického symbolizmu. Františkovo bratstvo zahŕňalo 

všetko Božie stvorenstvo. Veľa bolo popísané o Františkovej láske k prírode, ale jeho 
                                                
23 MOLTMANN, Jürgen. Bůh ve stvoření, s. 38 – 39. 
24 Tamtiež, s. 26. 
25 KKC, článok 2416. 
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vzťah bol viac ako len to. My hovoríme o niekom, že miluje prírodu a to znamená, že 

trávi svoj voľný čas v lese a obdivuje jeho krásu. Ale František skutočne cítil, že 

príroda, všetko Božie stvorenstvo, je časť jeho bratstva.  Bol plný veľkej a srdečnej 

lásky k tvorom v ktorých zvlášť poznával zobrazenú niektorú z Božích vlastností či 

predností rehoľného stavu. František z Assisi je majstrom čítania v knihe stvorenstva 

a nachádza v nej obraz Pána ako aj najrôznejšie podobenstvá pre poučenie podľa vzoru 

evanjelií.  

Dôvod, prečo ľudia nemajú svet ničiť, nie je jednoducho utilitaristický, rovnako ako 

aj dôvod prečo nemajú ľudia plytvať tým, čo im svet poskytuje, nie je len ekonomický. 

Posledným dôvodom vnútornej hodnoty všetkých vecí je pravda, že boli stvorené 

Bohom a sú preto odleskom jeho dobroty, krásy, múdrosti a svätosti. Takéto chápanie 

napomáha človeku k už spomenutej skromnosti, striedmosti, sebadisciplíny a duchu 

obety v každodennom živote. Svätým Františkom z Assisi inšpirovaná skromnosť však 

ide ešte omnoho ďalej, vychádzajúc z vedomia, že všetko pochádza od Boha a je určené 

všetkým. Ak je teda niekto menej zabezpečený ako ja, mám mu to „vrátiť“. Je to nielen 

schopnosť uspokojiť sa s nevyhnutným, ale tiež deliť sa a žiť v solidarite26.  

V roku 1228 ho pápež Gregor IX. vyhlásil za svätého a v roku 1939 ho pápež Pius 

XII. vyhlásil za patróna Talianska. Svätého Františka prehlásil pápež Ján Pavol II. 

v roku 1979 za patróna ekológov a prehlásil o ňom, že „je pre kresťanov plným 

a autentickým príkladom úcty k integrite sveta. Priateľ chudobných, milovaný všetkými 

božími tvormi, vyzval všetkých – zvieratá, rastliny, prírodné sily aj brata Slnko a sestru 

Mesiac, aby ctili a chválili Boha“. 

1.4.3. Pole zodpovednosti 
Ľudská sloboda a teda aj slobodná vôľa človeka je jednou zo základných podmienok 

zodpovednosti. Sloboda v konaní znamená, že sme za činy, ktoré sme vykonali 

zodpovední. So slobodnou vôľou je totiž spätá schopnosť samostatného rozhodovania 

a z neho vyplývajúca zodpovednosť za dôsledky. Mnoho ľudí práve z tohto dôvodu, či 

už vedome alebo podvedome, nechce plne využívať slobodnú vôľu. Iní zas bez 

rozmýšľania a dobrých rád sa chcú rozhodovať vždy len sami, často impulzívne, 

neuvážene. Nevedia, že dôsledky, ktoré budú musieť znášať, budú omnoho ťažšie ako 

ich vlastné rozhodnutia. Preto sa človek nemá vyhýbať upozorneniam, radám 

a skúsenostiam iných. Má ich však porovnať s vlastným poznaním a chcením a až 

potom sa rozhodovať. Pre rozvinutie pocitu zodpovednosti je potrebná aj dobrá vôľa, 
                                                
26 PESCHKE, Karl-Heinz. Křesťanská etika. Praha: Vyšehrad, 1999, str. 649. 
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zmysel pre morálnosť a svedomie. Je rovnako nutné, aby sme si svoje činy 

uvedomovali. Bez pocitu uvedomenia seba samého, nemôžeme nadobudnúť pocit 

zodpovednosti za naše myšlienky, slová a skutky, ktoré sme vykonali. Pocit 

zodpovednosti je podmienený nielen chcením, ale aj možnosťou konať. Zodpovednosť 

je teda presvedčenie človeka, že je pôvodcom morálneho aktu a jeho vlastných skutkov. 

Človek teda musí prísť na to, čo je dobré a správne, musí poznať svoj postoj k dobru 

a zlu, na základe ktorého sa podujme na vykonanie daného skutku. Je tiež potrebné 

vedieť čo urobiť, kedy to urobiť a akým spôsobom sa na realizáciu skutku podujať. Ak 

niekoho považujeme za zodpovedného za jeho jednanie, znamená to, že od neho 

očakávame rozumnú odpoveď na otázku, prečo konal tak, ako konal a nie inak. Jeho 

činy schvaľujeme, ak sú rozumne, zrozumiteľne a jednoznačne odôvodnené. Znamená 

to, že aj otázka určovania dobra a zla odkazuje na racionálnu argumentáciu. To ukazuje, 

že niečo, čo považujeme za nemorálne a zlé, má charakter vlastnosti, ktorá ide proti 

rozumu.  

 Dobro, ktoré chceme konať nemá byť len našou túžbou, ale musí byť konkrétne 

a musíme na neho mať aj dosah. Situácie, ktoré sa nás netýkajú, sú nám vzdialené 

a nemôžeme ich nijako ovplyvniť teda nemôžu byť v tom priestore nášho života, 

v ktorom chceme konať dobro. Okolo každého človeka sa rozprestiera priestor jeho 

života, na ktorý má jeho konanie dosah. Hovoríme o tzv. poli zodpovednosti. Pole 

zodpovednosti môže byť raz širšie, inokedy užšie podľa situácie, v ktorej sme 

zodpovední a tá je konkrétna, variabilná a často neopakovateľná. Pred kým sme teda 

vlastne zodpovední? Sme zodpovední pred niekým, kto je nám blízky, kto vidí naše 

skutky, je súčasťou nášho života a pred niekým kto chce mať záujem o naše konanie.  

So zodpovednosťou sa stretávame už v knihe Genesis, kde Boh vyzval človeka, aby 

ovládol túto zem ako Boží správca. Toto správcovstvo neznamená, že človek môže 

pôsobiť svojvoľne a poškodzujúco. Odtiaľ vyplýva zodpovednosť ľudí vo vzťahu 

k svetu, ktorý im Boh zveril. Výrazne ju vnímame v príbehu Adama po prekročení 

Božieho príkazu, kedy sa skryl pred Bohom, pretože si uvedomoval priestupok, 

porušenie zmluvy a nevedel, aký trest bude nasledovať. Má výčitky svedomia. Rovnako 

i Kain po preliatí bratovej krvi bol volaný na zodpovednosť. Človek spoznal hranicu 

dobra a zla, ktorú má vrodenú. Má svedomie, ktoré mu prekročenie tejto hranice dáva 

pociťovať. Tak si uvedomuje dôsledky svojich činov, ako i úmyslov a slov. Toto 

vrodené svedomie je vývojom človeka formované – môže byť potlačené, nevyvinuté, 

úzkostlivé, alebo i zvrátené. Svedomie hovorí o vzťahoch k Bohu, o prijatí hranice 
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dobrá a zla, o motívoch konania, o uvedomovaní si dôsledkov za vlastné pôsobenie, 

o očakávaní odmeny a trestov. Človek má slobodnú vôľu, má možnosť si slobodne 

voliť, preto je i zodpovedný za svoje pôsobenie. Biblickí ľudia uznávali suverénnosť 

a autoritu Boha. Mojžiš prijal zákon na kamenných doskách v hrôzostrašnej búrke, za 

burácania hromov a oslepujúcich bleskoch. Strach a teror využívali i ateistickí 

vládcovia v nedávnej dobe. Pri takom asymetrickom vzťahu je zodpovednosť človeka 

spontánna. Človek prirodzene uznal suverénnosť Stvoriteľa a jeho moc. Princíp 

zodpovednosti hovorí o povinnosti kresťana aktívne sa zúčastňovať na rozhodovaní, 

morálne a právne za neho zodpovedať, vo vzťahu k úlohám a kompetenciám, ktoré 

z neho vyplývajú. To znamená, že každý veriaci kresťan sa má cítiť zodpovedný za 

svoju účasť pri budovaní spoločného dobra v spoločnosti. 

Problémom sú situácie, kde síce pociťujeme zodpovednosť, ale nemáme prostriedky 

ani sily na jej realizovanie, a tu môže nastať pocit bezmocnosti, zlyhania v konaní 

správnej veci a dobra. To, že si človek túto bezmocnosť uvedomuje však dokazuje jeho 

vysoké morálne hodnoty a zmýšľanie. Veľmi častými sú aj situácie, keď je človek 

obzvlášť citlivý na jednu hodnotu zo svojej hierarchie hodnôt a jej pestovanie je pre 

neho oveľa dôležitejšie ako všetky ostatné hodnoty v rebríčku dohromady. Venuje je 

preto všetku svoju námahu a prispôsobuje jej svoj život a neraz aj životy svojich 

blízkych. Človek v tomto prípade prikladá jednej a najvyššej hodnote najväčšiu ak nie 

všetku svoju zodpovednosť, a tým odsúva ostatné do úzadia. Ďalším problémom 

v realizovaní zodpovednosti môže byť situácia, keď človek nevie, čo má v danej situácii 

vykonať. Tu môže byť pre človeka zložité nájsť správny spôsob správania a nedopustiť 

sa žiadnej chyby, pri ktorej by výsledok mohol byť opačný než to sám zamýšľal. Nájsť 

vhodný spôsob vyžaduje rozum, trpezlivosť, rozvahu ale aj inteligenciu. Preceňovaním 

týchto svojich vlastných schopností a podceňovaním iných ľudí však môžeme veľmi 

rýchlo skĺznuť k prehnanej zodpovednosti. V takomto prípade máme pocit, že sme 

zodpovední nielen za seba a svoje blízke okolie, ale aj za iných ľudí, dokonca niekedy 

môže ísť až o prehnaný pocit zodpovednosti za celé ľudstvo, osud planéty a všetkých jej 

obyvateľov. Je preto veľmi dôležité správne vyčlenenie toho čo je a toho čo už nepatrí 

do nášho poľa zodpovednosti27.  

                                                
27 TISCHNER, Józef. Ako žiť? Uvedenie do kresťanskej etiky. Bratislava: Serafín, 2005. 
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1.5. Pápežské encykliky 
Na prírodu sa niektorí ľudia dívajú iba ako na prameň zbohatnutia a využívania, 

z ktorého možno čerpať bez miery a bez hraníc, a to najmä bez etických ohľadov 

a obmedzení. Jediné rozumné pravidlo je im osobný zisk a technický pokrok pri 

používaní. Boh, ktorý stvoril vesmír a svet, umiestil človeka do tohto stvorenia, aby ho 

obrábal a strážil, čiže zodpovedne používal. 

Poslední dvaja pápeži Ján Pavol II. a Benedikt XVI. sa venovali ekologickým 

otázkam viac do hĺbky. Ich učenie, ktoré sa inšpiruje vierou, je dnes veľmi aktuálne 

a zaujíma aj svetské vrchnosti na štátnej a medzinárodnej rovine. O súčasnom pápežovi 

Františkovi môžeme už teraz predpokladať, že sa bude aktívne zaoberať otázkami nášho 

environmentu a v blízkej budúcnosti sa očakáva aj vydanie encykliky s ekologickou 

tematikou.  

1.5.1. Centesimus Annus 
Encyklika Jána Pavla II. Centesimus Annus, bola vydaná 1. mája 1991, pri 

príležitosti stého výročia vydania nadčasovej a prelomovej encykliky Leva XII. Rerum 

Novarum. Okrem ľudskej dôstojnosti v nej nájdeme aj vyjadrenie k problému 

konzumizmu a environmentálnej situácii. 

Odhliadnuc od toho, do akej miery je súčasná ekologická situácia považovaná za 

kritickú, spôsobená samotným človekom a jeho činnosťou, nemožno poprieť jej 

morálnu povahu. Ján Pavol II. za najhlbšie znamenie a najťažšie z mravných dôsledkov 

ekologického problému označuje porušovanie úcty k životu, ktoré sa prejavuje rôznymi 

spôsobmi správania sa vedúcimi k znečisťovaniu. 

Nabáda k výchove k ekologickej zodpovednosti, o ktorej hovorí ako nutnej 

a naliehavej. Výchovu, ktorá sa nemôže zakladať len na citovosti či povrchnom chcení 

ale na skutočnom obrate v spôsobe uvažovania a správania sa. Súčasná spoločnosť totiž 

nenájde riešenie ekologického problému, ak vážne neprehodnotí svoj spôsob života. 

Skromnosť, striedmosť, sebadisciplína a obetavosť musí reprezentovať každodenný 

život človeka, aby neboli všetci nútení trpieť škodlivé dôsledky ľahkomyseľnosti iných. 

Ján Pavol II. hovorí, že požiadavka na kvalitatívne uspokojujúcejší a bohatší život je 

sama osebe oprávnená, no nemožno pritom opomínať nové zodpovednosti a nové 

nebezpečenstvá, ktoré s tým súvisia. Výber určitej formy výroby a spotreby vyjadruje aj 

určitú kultúry, ktorá tvorí celkovú koncepcie života a životný štýl. Tak vzniká jav 

konzumizmu. Problém konzumizmu, ktorý sa dnes vo svete rozmáha, nie je len 

výsledkom ľudskej túžby po mnohom, ale spája sa aj so vznikajúcou duchovnou 
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prázdnotou. Snahu o lepší život pritom nepovažuje za zlú, pomýlené sú len 

mechanizmy, ktoré k nej vedú, pretože sú väčšinou nastavené na kvantitu a nie kvalitu, 

ktoré si často zamieňame. Upozorňuje na to, aby kresťan nad svojou spotrebou 

premýšľal a uvedomoval si, že má ako spotrebiteľ slobodu voľby a môže sa rozhodovať 

zodpovednejšie. Je preto podľa neho potrebné kultivovať taký životný štýl, v ktorom je 

„hľadanie pravdy, krásy a dobra a spoločenstvo s inými v záujme spoločného rozvoja. 

So zreteľom na to nemôžeme pripomínať len povinnosť lásky čiže povinnosť dávať 

z prebytkov a občas aj z toho, čo je potrebné, aby sa chudobným dostalo to, čo 

potrebujú pre život“28. 

V náväznosti na problémy konzumizmu, vyjadruje myšlienku, že ak človek prehnane 

spotrebúva prírodné zdroje, spotrebúva tým aj samého seba. človek nielenže zabudol na 

svoj vzťah k Bohu, ale zabúda ja na svoju úlohu v prírodnom svete. Chce mať stále 

viac, bez ohľadu na iných, túžba vlastniť je silnejšia, ako túžba pomáhať. Boh nám dal 

prírodný svet do starostlivosti, nie na to, aby sme sa ho snažili úplne ovládnuť 

a prevziať jeho miesto, ale aby sme sa o neho s láskou a dobrým srdcom starali 

s ohľadom na celé stvorenie, ale aj na ďalšie generácie29. 

Ničením svojho prirodzeného životného prostredia ničíme aj sami seba. Nielen zem 

daroval Boh človeku, aby ju užíval, rešpektujúc pôvodný cieľ, pre ktorý mu bola 

darovaná ako dobro, ale človek dostal od Boha ako dar aj seba samého. Preto musí 

rešpektovať prirodzenú a morálnu štruktúru, ktorou bol obdarený. Okrem toho, že 

človek žije vo svete prírodnom, žije aj vo svete sociálnych vzťahov, ktorý sa premieta 

do mravného prostredia. Ničeniu mravného prostredia sa však oproti starostlivosti 

o životné prostredie, ktorú tiež nepokladá za adekvátnu, nevenuje potrebná pozornosť. 

Prichádza s pojmom humánnej ekológie, v súvislosti s ktorou hovorí o rodine ako 

o základnom spoločenstve, v ktorom sa človek učí milovať a byť milovaný a prijíma 

základné hodnoty a postoje voči svetu i životu. Človek má od Boha svoju bytostnú 

dôstojnosť a s ňou schopnosť prekročiť každý spoločenský poriadok smerom k pravde 

a dobru. Jeho život je ovplyvňovaný spoločenskou štruktúrou, v ktorej žije, výchovou, 

ktorú dostal, a prostredím. Všetky tieto faktory by mu mali uľahčovať v kráčaní po 

správnej ceste a nachádzaní pravdy, no rovnako mu v tom môžu aj brániť. 

„Rozhodnutia, na základe ktorých sa tvorí ľudské prostredie, môžu plodiť špecifické 

štruktúry hriechu, ktoré hatia plnú realizáciu tých ľudí, ktorých tieto štruktúry rôznym 

                                                
28 JÁN PAVOL II. Centesimus Annus, článok 36. 
29 Tamtiež, článok 37. 
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spôsobom utláčajú. Také štruktúry zbúrať a nahradiť autentickejšími formami spolužitia 

je úloha, ktorá vyžaduje odvahu a trpezlivosť“30. 

1.5.2. Caritas in Veritate 
Láska v pravde, ako znie preklad tretej encykliky Benedikta XVI., bola vydaná 

7.7.2009. Je obrátená k svetu a k spoločnosti a zaoberá sa základnými problémami, 

ktoré dnes sužujú celý svet. Jej ústrednou témou sú možnosti a medze rozvoja 

jednotlivého človeka i celých národov a okrem iného sa v nej venuje aj problémom 

životného prostredia, ochrany ľudskej dôstojnosti či energetickým otázkam.  

Povinnosti a zodpovednosť nás viaže nielen voči iným ľuďom, ale aj k životnému 

prostrediu. Boh ho daroval všetkým a sme za neho zodpovední voči sebe, chudobným, 

budúcim pokoleniam a celému ľudstvu. Ak sa príroda a v nej aj ľudská bytosť považuje 

za plod náhody alebo evolúcie, vo svedomí sa oslabuje zodpovednosť za jej kultiváciu. 

Príroda sa tak pre nás môže stať nedotknuteľnou, okolím, ku ktorému sme ľahostajný 

alebo len zdrojom, ktorý uspokojuje naše túžby, a preto ju využívame. Kresťanský 

pohľad na prírodné prostredie však hovorí o tom, že aj ono je výrazom plánu lásky 

a pravdy, je stvorením, ktorého súčasťou sme aj my a ktoré nám Boh dal, aby sme ho 

spravovali. Človek má uplatňovať zodpovednú starostlivosť o prírodou. Má ju chrániť, 

užívať ju a kultivovať, aby mohla dôstojne hostiť a živiť populáciu, ktorá ju obýva. 

Máme povinnosť odovzdať zem novým pokoleniam v takom stave, aby ju aj oni mohli 

zažiť v stave, ktorý im prinesie radosť a údiv zo stvorenia, ale aj v stave, ktorý nebude 

proti udržateľnosti a bude im poskytovať priestor pre život a domov, a z toho pramení aj 

naša zodpovednosť za jej stav. Príroda je obývaná ľuďmi, medzi ktorými musí panovať 

solidarita. Tá sa má prejavovať dvojitým spôsobom, jednak ako ohľad najmä na 

chudobnejších spoluobyvateľov našej planéty a potom ako ohľad na budúce generácie. 

„Musíme však upozorniť na závažnú povinnosť odovzdať zem novým generáciám 

v takom stave, aby ju aj ony mohli dôstojne obývať a ďalej rozvíjať. To zahŕňa záväzok 

rozhodovať sa spoločne, po zodpovednom zvážení, akou cestou postupovať, s cieľom 

posilniť zmluvu medzi ľudskou bytosťou a životným prostredím, ktoré má byť 

zrkadlom stvoriteľskej lásky Boha, od ktorého pochádzame a ku ktorému smerujeme“31. 

To všetko by malo viesť k závažnému prehodnoteniu životného štýlu, ktorý inklinuje 

k hedonizmu a konzumizmu a je ľahostajný ku škodám, ktoré z toho plynú. Cirkev má 

zodpovednosť za stvorenie, a preto musí vyjadriť svoje stanovisko k tejto dôležitej 

                                                
30 JÁN PAVOL II. Centesimus Annus, článok 38 – 39. 
31 BENEDIKT XVI. Caritas in Veritate, článok 50. 
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otázke a brániť nielen zem, vodu a vzduch ako dary stvorenstva, ktoré patria všetkým, 

ale najmä priviesť človeka späť na cestu lásky a pravdy a zabrániť tak jeho 

sebazničeniu. Rozhodujúcu úlohu tu hrá celkový morálny stav spoločnosti. Bez 

rešpektu k právu na život a prirodzenú smrť, je ťažké nájsť cestu rešpektu k sebe, 

ľuďom aj životnému prostrediu a nemôžeme tu hovoriť ani o humánnej ekológii. 

Povinnosti k životnému prostrediu nemožno oddeliť od povinností k ľudskej osobe 

a vzťahom k druhým, pretože nie je možné jedno vyžadovať a druhé znevažovať. Je to 

závažným rozporom duševnej a praktickej skúsenosti súčasnej spoločnosti, ktorá 

ponižuje ľudskú osobu, otriasa životným prostredím a škodí spoločnosti.  

„Spôsob, akým človek zaobchádza so životným prostredím, ovplyvňuje, akým 

spôsobom zaobchádza so sebou samým a naopak. Každé porušenie solidarity 

a občianskeho priateľstva pôsobí škody na životnom prostredí, rovnako ako zas 

zhoršenie životného prostredia vyvoláva nespokojnosť v sociálnych vzťahoch. Príroda 

je najmä v našej dobe natoľko integrovaná do sociálneho a kultúrneho pohybu, že už 

takmer nie je viac nezávislým prvkom“32. 

 

 
 
 
 
 

 

                                                
32 BENEDIKT XVI. Caritas in Veritate, článok 51. 
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2. Sociálne vzťahy a príroda 
Medziľudské vzťahy sú veľmi zložitou oblasťou života. Stretávame sa s nimi 

každodenne, a aj keď si to nie vždy plne uvedomujeme, hráme v nich svoju rolu. 

Nespočetné typy vzťahov, s ktorými sme sa zžili a zažívame ich každý deň, množstvo 

rolí, z ktorých každá si vyžaduje iný prístup, iný typ správania. A to všetko preto, aby 

krehké vzťahy medzi ľuďmi, pre ktoré neplatia vzorce, ktoré nemožno zaškatuľkovať, 

fungovali a aby fungovala aj celá ľudská spoločnosť, ktorej súčasťou je aj každý z nás. 

Etika podrobuje medziľudské vzťahy a hlavne dobro teoreticko-kritickej analýze, 

objasňuje ich významový obsah, podstatu, pôvod a na tomto základe potom hodnotí 

individuálne aj spoločenské správanie ľudí. Úlohou ľudí je uvedomovať si pravdu o nás 

samých, zmysel a cieľ ľudskej existencie, vlastnú hodnotu, ktorá má korene 

v racionálnosti a slobode, potrebu morálneho sebaovládania sklonov a vášní, potrebu 

a prínos dobra pre život, lebo práve ono konštruuje a zdokonaľuje človeka a prispieva 

k jednote medzi ľuďmi. 

V súčasnosti veľmi chýba, a to aj napriek pluralite, pocit jednoty sveta. Pokrok bez 

motívov jednoty však spôsobuje reálne vyprázdnenie autonómie. Človek nemá dôvody 

prečo sa má namáhať a konať tak, aby to slúžilo pre spoločné dobro všetkých. 

V dôsledku postupného vytrácania sa hodnotových orientácií sme síce dospeli do stavu 

slobody vo všetkom, ale bez zodpovednosti za všetko a všetkých. Narastajúci 

individualizmus uzatvára, oslepuje, obmedzuje videnie, bráni jednote. 

Človek je tvor spoločenský, povolaný k sociálnej existencii, k blízkosti, 

k príbuznosti. My všetci prirodzene inklinujeme k druhým: k dialógu, k stretnutiu. “Nie 

je dobré byť človeku samému” (Gn 2,18 ). Úlohou spoločnosti je pomôcť človeku, aby 

sa stal spoločníkom druhých. Spoločnosť zvonku, a my sami zvnútra, sa máme usilovať 

o kontakt, ktorý sa cez vertikálny vzťah lásky Boha k človeku a človeka k Bohu 

aplikuje v rovine horizontálnej cez osobný vzťah lásky k druhým ľuďom. Spoločnosť je 

v tomto zmysle priestorom, ktorý má zjednocovať ľudské záujmy a Cirkev duchovným 

spoločenstvom, ktoré má stále viac približovať ľudské kráľovstvo k Božiemu 

kráľovstvu. Základom ľudskej spoločnosti je spravodlivosť, ale dušou spoločenstva je 

láska. 

Ak vzťah k Bohu a k iným ľuďom nie je osobný a slobodný, človek zostáva 

beznádejne osamotený, bez lásky a bez radosti. A tak hoci sme živí, postupne 

umierame. Osobný vzťah rodí život, ale láska ho umožňuje. Láska je odpoveďou na 
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výzvu Boha, ktorý je Láskou v zmysle absolútnom, ale túto výzvu musíme najprv 

počuť, počuté konfrontovať s pravdou a dobrom v našom svedomí, a len potom napĺňať 

v skutkoch, ktoré ak sú pravdivé a dobré, sú aj krásne. Povinnosťou všetkých 

racionálnych ľudí je otvárať sa v prvom rade smerom k Bohu a k iným. Toto otváranie 

sa je procesom výstupu zo seba samého, je vyzrievaním v pochopení, že v synergii 

s inými sa uskutočňuje naplnenie. Individuálne sa v spoločenstve nepotiera, ale naopak 

zdokonaľuje cez lásku. Tejto logike treba porozumieť. Spoločenstvo nie je v tomto 

zmysle nutným horizontom, ktorý zahŕňa všetky sociálne vzťahy a myslenie, ale 

priestorom pre slobodnú lásku a realizáciu hodnôt so zreteľom na spoločné dobro. 

Neudeje sa to však bez výchovy k spoločenstvu.                                

Výchova je zvláštnou aktivitou dospelých osôb. Je to činnosť, usilujúca sa 

o inštrukciu novej generácie a o jej uvedenie do kultúry danej sociálnej skupiny (jazyk, 

spôsoby, návyky, techniky, inštitúcie, hodnoty, náboženstvo). Výchova je z tohto 

pohľadu základnou požiadavkou človeka, ktorý sa rodí s mnohými schopnosťami, ale 

nemá skúsenosť ako sa niečo zrealizuje. Dieťa sa učí od starších a spočiatku najmä od 

svojich rodičov a najbližších rodinných príslušníkov ako sa má napr. jesť, chodiť, 

hovoriť, čítať, písať, hrať, pracovať, ale aj modliť, meditovať, kontemplovať. Výchova 

je primárnou požiadavkou každej spoločnosti, aj cez ňu sa realizuje jednota medzi 

členmi rodiny, národa, spoločnosti, sveta. 

Výchovno-vzdelávací proces realizujúci sa v súčasnej globalizujúcej sa spoločnosti 

musí reagovať na niekoľko závažných výziev, predovšetkým sa to týka ohrozenia 

ľudskej existencie, ako aj všetkých foriem života na planéte Zem. Reflexia týchto 

závažných skutočností vo vyučovacom procese je jednou z podmienok dosiahnutia 

zásadnej zmeny v hodnotových orientáciách ľudí, zvlášť mladej generácie. V tejto 

situácii nezastupiteľnú úlohu plnia teoretické koncepty environmentálnej etiky, nakoľko 

sú v nich reflektované zásadné otázky i dilemy týkajúce sa zachovania života človeka, 

spoločnosti i ľudstva ako celku. Poznatky z environmentálnej etiky poskytujú 

relevantné informačné i hodnotové obsahy v didaktickej rekonštrukcii súčasného stavu 

spoločnosti a môžu významne prispieť k formovaniu planetárneho vedomia i aktívneho 

občianstva, ako nevyhnutnej podmienky zmeny smerovania konzumnej spoločnosti 

k alternatívnym formám ľudskej existencie.  

V postdemokratickej spoločnosti narastá význam aktivít ako aj morálneho konania 

každého jednotlivca, voči spoločnosti ako celku. Práve v týchto súvislostiach výzva na 

osvojovanie si medziľudských, medzikultúrnych, spoločenských zručností, 
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prehlbovanie mravnej zodpovednosti, orientácie na duchovné hodnoty, ako aj aktívneho 

občianstva je výsostne aktuálna. Vo výchovno-vzdelávacom procese je žiaduce viesť 

študentov k samostatnému mysleniu, prepájaniu vlastných poznatkov, postojov, 

skúseností, sociálnych zručností s novým pre život v spoločnosti nevyhnutným 

poznaním noriem, morálnych hodnôt, kultúrnych vzorcov správania a konania. 

Formovanie aktívneho občianstva predpokladá prijímanie informácií z rôznych oblastí 

sociálneho života spoločnosti, pričom narastá význam morálneho vedomia, ktoré sa 

prejavuje v morálnom konaní jednotlivca, často nedostatočné oceňovaného 

spoločnosťou, konfrontujúc ich s vlastnými názormi a postojmi o ďalšom vývoji. 

Uplatnenie poznatkov z environmentálnej etiky umožňuje vďaka aplikácii metód na 

rozvoj kritického myslenia viesť študentov k samostatnosti, tvorivosti, kooperácii, činí 

vyučovací proces produktívnym a zmysluplným, pričom otvára možnosti hľadania 

vhodných riešení závažných problémov súčasnej spoločnosti33. 

Obsah vzdelávania a výchovy, ktorý bol donedávna orientovaný na racionalitu, 

techniku a vedecký pokrok v líniách trvalo udržateľného rozvoja vo svojej podstate 

podporoval panský vzťah k prírode, či prevládajúci západný svetonázor, podľa ktorého 

Zem iba slúži na uspokojovanie potrieb človeka. „Formovanie sociálneho aj 

ekologického vedomia a gramotnosti má byť v súlade s novým svetonázorom, novou 

environmentálnou paradigmou, má šíriť nové proprírodné stratégie. Na ich formovaní sa 

podpisujú princípy efektívnosti  mravnej výchovy ako sú napríklad objavovanie 

blízkeho, ekologizácia každodennosti, rozvíjanie kritického myslenia, úcta k životu, 

holistický a systémový prístup a zameranie na budúcnosť“34. 

Žiaden jednotlivec, hoci aj veľmi rozumný, nemôže všetko rozumné uskutočniť sám. 

S výchovou sa stretávame už v biblickom prostredí. Boh vychovával vyvolený národ 

tak, aby rozpoznal, že On je jeho jediným Pánom a tiež aby pochopil svoje vlastné 

špecifické povolanie v dejinách. Výchova zo strany Boha bola progresívna, trpezlivá, 

primeraná reálnym ľudským schopnostiam. Boh obdaroval Izrael novou kultúrou 

s novou pravdou, novými hodnotami, novými zákonmi, novými inštitúciami a rituálmi. 

Neskôr tú istú trpezlivú, progresívnu a harmonizovanú výchovu praktizoval aj sám Ježiš 

voči svojim učeníkom a nasledovníkom s cieľom, aby ich pripravil na príchod Božieho 
                                                
33 AGAFONOVÁ, Mária – MELKUSOVÁ, Helena. Výchovné aspekty environmentálnej etiky pri 

formovaní aktívneho občianstva. In: VLADYKOVÁ, Ľubov (ed.). Aplikovaná etika – kontext 
a perspektívy. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2010, s. 452 – 454. 

34 KLIMKOVÁ, Andrea. Gramatika „proprírodnosti“ v mravnej výchove. In: LIGAS, Štefan (ed.). 
Mravná výchova v školách na Slovensku a v zahraničí. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 
Banská Bystrica: PF UMB v Banskej Bystrici, 2009, s. 123 – 127, s. 125. 
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kráľovstva. A keď opúšťal tento svet prisľúbil im Ducha Svätého, ktorý naplní a zavŕši 

všetko, o čom im hovoril.  

Primárnym cieľom výchovy je formovanie integrálnej morálnej osobnosti, ktorá 

dokáže žiť v harmónii s druhými, to znamená v spoločenstve, kde sa nestratí, ale kde 

bude môcť prežívať javy a prejaviť sa ako niekto, kto prijíma aj dáva, kto komunikuje, 

spolupracuje, kto prejavuje sympatie, a pritom sám nie je prehliadaný. Ľudia všetkých 

čias potrebujú morálnu formáciu, ktorá zahŕňa formáciu svedomia, formáciu cnostnú 

a kulturálnu. Výchova prispieva k stavbe ľudského domu v zmysle individuálnom aj 

spoločenskom, lebo každý z nás je akoby tehlou v stavbe. Nezáleží či sme zabudovaní 

v základoch, na prízemí, na poschodí, alebo vo výške. Našou úlohou je zostať na 

svojom mieste, lebo ostatné tehly s tým rátajú, ináč by nezapadali do seba a narušili by 

sme nielen estetiku, ale aj statiku stavby. 

My ľudia sme duchovne zrelí vtedy, keď sa slušne správame voči iným, a tiež vtedy, 

keď sme schopní vychovávať iných bez moralizujúcich predsudkov. A napokon 

k výchove patrí aj pochvala, ktorá je pozitívnou motiváciou pre všetkých ľudí. Pokrok 

vo svete, vzdelanosť, kultúra, ľudskosť, solidarita, to všetko je ovocím výchovy.  

Boh má vzťah k všetkému, čo stvoril. Jeho vzťah k celému stvoreniu je stabilný, 

dokonalý, láskyplný. Človek ako osoba stvorená na Boží obraz má vzťah k Bohu, 

k iným ľuďom a k svetu vonkajšiemu aj vnútornému. Ľudský vzťah oproti Božiemu je 

však nestabilný, nedokonalý, citlivý a krehký. Ľudia nie sú jednotní, ale sú na ceste 

k iným. Každý ľudský vzťah predpokladá poznanie a lásku. Miesto, čas, rodinu, vlasť, 

národ, rasu, reč, kultúru, náboženstvo, do ktorých sme sa narodili, si nevyberáme, ale 

nachádzame sa v nich. Toto konštatovanie však neznamená definitívnu stabilitu, ani 

osud. Život je dynamický a otvorený. Človek môže mnohé z týchto vecí modifikovať 

vlastným pričinením35. 

Vývoj ľudstva je sprevádzaný najmä bojom o nadvládu v rôznych geografických, 

politických a sociokultúrnych sférach a o možnosť neobmedzene využívať naše životné 

prostredie. Tento útok na prírodu sa v posledných rokoch ešte prudko vystupňoval 

a spôsobil, že v súčasnej dobe hrozí vyčerpanie pozemských zdrojov. Ľudia sú si preto 

dnes už vedomí toho, že i naša planéta je smrteľná. Už si nemyslíme, že naše zásoby 

palív, drahých kovov a rastlín sú nekonečné. Toto vedomie nedostatku a vzácnosti sa 

rozšírilo už i na vodu a vzduch, ktoré boli skôr považované za bezplatné suroviny. Dnes 

                                                
35 HREHOVÁ, Helena. Etika medziľudských vzťahov. Racionálne motívy a výchova. RaN 2004, č. 2. 
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už si ale kupujeme pitnú vodu a vodu na kúpanie i vzduch, pretože platíme za čističky 

vody a inštaláciu odlučovacích filtrov do továrenských komínov a áut. V našej 

civilizácii sa za všetko platí. Všeobecné povedomie o ekológii už presiahlo jednoduché 

uvedomenie si toho, že prírodné zdroje sú obmedzené. Teraz už ľudia chápu i pomerne 

komplikované vzájomné prepojenie rastlín, zvierat a ich životného prostredia.  

Je potrebné zdôrazniť tú paradoxnú skutočnosť, že my, tak rozumné a plánujúce 

bytosti, nie sme schopní predpovedať úplný dopad našich skutkov pred tým, než ich 

uskutočníme. Často vlastne nie sme schopní porozumieť ani tomu, čo sa stalo potom, 

ako sme niečo urobili. To platí pre všetky ľudské technológie, či už boli pôvodne 

vyvinuté s dobrým alebo zlým úmyslom. Ale nie všetky naše inovácie majú tak 

okamžité dôsledky. Tvorivé činy boli zanedbateľné, ich účel obmedzený, zatiaľ čo 

následky sú ďalekosiahle. Kto sa zahráva s prírodou, zasahuje až k prameňu života 

ľudskej spoločnosti. 

Ľudský vzťah k životnému prostrediu je podmienený dvoma základnými záujmami, 

a to prácou a bydliskom. Kultivácia prírody za dosiahnutím obživy a budovania sídel je 

najzákladnejšou a najsilnejšou hnacou silou vo vzťahu človeka k nej. Tieto dve potreby 

sú zároveň fundamentálne pre rozvíjanie sociálnych vzťahov a život v spoločnosti. 

Práca poskytuje človeku možnosť aktívneho života, premeniť svoje schopnosti na 

materiálne či duševné produkty, prácu potrebujeme pre svoju sebarealizáciu. V práci sa 

prejavuje ľudská aktivita, zatiaľ čo príroda je pasívna. Miesto, ktoré však nazývame 

svojim domovom je takým prostredím, kde sa cítime uvoľnene, bezpečne a slobodne. 

Predpokladom takéhoto miesta sú pevné, umiernené a hodnotné sociálne vzťahy, ktoré 

pramenia zo slobodného, nenarušeného životného prostredia. V časoch keď zúri vojna, 

je obtiažne cítiť sa vo svojom domove bezpečne a prirodzene. Rovnako je to aj 

v prípade prírodného prostredia, ktoré nám dokáže vytvoriť domov len ak je 

nenarušená. Zachovať prírodu nezničenú zároveň dáva ďalším generáciám možnosť 

prežiť vzťah k prírode ako k svojmu prirodzenému habitátu. Spolunažívanie človeka 

v mieri s ostatnými ľuďmi a prírodou je možné cez ekologické spravovanie a náležitú 

starostlivosť o krajinu i medziľudské vzťahy36.  

Spoločne s flórou, faunou a zvláštnosťami prírodného terénu sú ľudia a ich činnosť 

nedeliteľnou súčasťou väčšiny ekosystémov. Ľudský dopad na prostredie je zrejmý, ale 

vplyv prostredia na kultúru už taký jasný nie je. Väčšina ľudí sa stále domnieva, že 
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prevaha spoločností, žijúcich v miernom podnebnom pásme je výsledkom náročnosti 

a zmien podnebia, ktoré vytvárajú silných a aktívnych ľudí. Predpoklad, že existuje 

nejaký priamy a jednoduchý vzťah medzi prostredím a kultúrou, úplne opomína 

skutočnosť, že v rovnakej oblasti žijú postupne úplne odlišné kultúry, že prvé civilizácie 

vznikali v subtrópoch a že oblasti s nepriaznivým podnebím v jednej dobe sa môžu stať 

kolískou civilizácie v dobe inej. Medzi kultúrami a prostredím, v ktorom žijú, skutočne 

existuje pevný vzťah, ale jedná sa o zložitú väzbu, ktorá je obtiažne postihnuteľná 

a nesmierne krehká.  

Jadrom teórie kultúrnej ekológie Juliana H. Stewarda je predpoklad, že medzi 

kultúrou a prostredím existuje dynamický a tvorivý vzťah, založený na technológii, 

zdrojoch a práci. Spôsoby práce, to, ako spoločnosť organizuje prácu a prispôsobuje ju 

sezónnym cyklom, ako rozdeľuje úlohy a zaisťuje spoluprácu pri ich prevádzaní, závisí 

do značnej miery na dostupnej technológii a na druhu využívaných zdrojov. Tieto 

spôsoby práce majú zase silný vplyv na ďalšie spoločenské inštitúcie, vrátane pravidiel 

pre usídľovanie, odvodzovanie pôvodu, veľkosť komunít a ich umiestnenie a mnoho 

ďalších javov. Nič nie je spoločenskejšie než práca a nič nie je také dôležité pre ľudské 

prežitie než získavanie živobytia z nášho prostredia. Práca ako spoločenská činnosť 

vedie k hlbokému prispôsobeniu sa všetkých ďalších spoločenských vzťahov.  

Kultúrna ekológia skúma adaptívne procesy, v ktorých priebehu sa celá spoločnosť 

či kultúra pozmeňuje v závislosti na spôsobe, akým jej členovia využívajú svoje 

prostredie. Kultúrna ekológia sa snaží uchopiť vzťah medzi tým, akým spôsobom 

pôsobí človek na prírodné prostredie, a tým akého charakteru sa stávajú vzťahy medzi 

samotnými ľuďmi. Predpokladá pritom, že medzi oboma existuje viac alebo menej 

sprostredkovaná súvislosť, že teda tiež vzťahy medzi ľuďmi sú súčasťou adaptívneho 

procesu človeka na zmeny prírodného prostredia i na premeny konkrétnych podôb jeho 

vzťahu voči tomuto prostrediu37. 

Priamosť vzájomnej výmeny a vzájomného pôsobenia medzi prírodným prostredím 

a spoločenským systémom, ako aj kľúčová úloha, ktorú v tomto procese hrá 

technológia, napovedá, že ekológia je dôležitým faktorom spoločenskej zmeny 

a evolúcie. Vplyv prostredia sa zmenšuje s rastúcou zložitosťou celkového 

spoločenského systému. Vyspelejšie technológie potláčajú vplyv prírodných obmedzení 

do úzadia, a hoci sú potom spoločenské zoskupenia ešte stále utvárané prácou, tá je už 
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menej závislá na prírode. Dalo by sa povedať, že sociálna evolúcia postupuje tou 

mierou, ako prekonávaním obmedzení daných prírodou nad ňou získavame väčšiu 

nadvládu. V jadre vzťahu medzi ľuďmi a prírodou teda nie je pasívny vzťah 

prispôsobenia sa, ale súboj38.  

Pápež nastoľuje veľmi jasné tvrdenie: „Spôsob, akým človeka zaobchádza so 

životným prostredím ovplyvňuje, takým spôsobom zaobchádza so sebou samým 

a naopak“. To je vážne nabádanie k tomu, aby sme prehodnocovali životný štýl, ktorý 

v mnohých častiach sveta inklinuje k hedonizmu a konzumizmu a zostáva ľahostajným 

ku škodám, ktoré z toho pre jednotlivcov i celé spoločenstvá hrozia. Benedikt XVI. sa 

nebojí pozvať ľudí dobrej vôle k zmene súčasnej mentality k osvojeniu si životného 

štýlu, postavenom na hľadaní pravdy, krásy a dobra a spoločenstvo s inými v záujme 

spoločného rozvoja. 

     Sme svedkami toho, že každé porušenie solidarity a občianskeho priateľstva 

pôsobí škody na životnom prostredí, rovnako ako zas zhoršenie životného prostredia 

vyvoláva nespokojnosť v sociálnych vzťahoch. Príroda je najmä v našej dobe natoľko 

integrovaná do sociálneho a kultúrneho pohybu, že už takmer nie je viac nezávislým 

prvkom. Cirkev má preto zodpovednosť za stvorenstvo a musí túto zodpovednosť 

uplatňovať verejne. Keď tak činí, musí brániť nielen zem, vodu a vzduch ako dary 

stvorenstva, ktoré patria všetkým. Má chrániť predovšetkým človeka pred vlastným 

sebazničením. Preto je tak potrebná ekológia človeka. Lebo degradácia prírody úzko 

súvisí s kultúrou vytvárajúcou ľudské spolužitie. Keď je vnútri spoločenstva 

rešpektovaná „humánna ekológia“, má z toho osoh aj ekológia životného prostredia. 

     Je nevyhnutné si uvedomiť, že na ochranu prírody nestačí len oživovať alebo 

obmedzovať ekonomiku a nestačí ani primeraná osveta. Sú to dôležité nástroje, ale 

rozhodujúcim problémom je celkový morálny stav spoločnosti. Ak sa nerešpektuje 

práva na život a na prirodzenú smrť, ak sa zavádza umelé počatie, tehotenstvo 

a narodenie človeka, ak sú ľudské embryá obetované výskumu, potom spoločné 

svedomie končí v strate pojmu humánnej ekológie a s ním aj ekológie životného 

prostredia. Ako od nastávajúcej generácie chceme vyžadovať prísnu ochranu životného 

prostredia a pritom im výchova a zákony nepomáhajú rešpektovať samých seba? Je 

preto nevyhnutné si nanovo pripomenúť, že povinnosti, ktoré máme voči životnému 
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prostrediu, sa spájajú s povinnosťami, ktoré máme voči ľudskej osobe chápanej v sebe 

samej a vo vzťahu s druhými. 

Pápež nám pripomína, že samotné povolanie na rozvoj ľudí a národov sa nezakladá 

jednoducho na ľudskom rozhodnutí, ale je vpísané do plánu, ktorý nás predchádza 

a predstavuje pre nás všetkých povinnosť, ktorú máme slobodne prijať. To, čo nás 

predchádza a utvára, nám ukazuje, čo je dobro a v čom spočíva naše plné šťastie. 

Ukazuje nám teda cestu k pravému rozvoju39. 

                                                
39 BENEDIKT XVI. Caritas in Veritate. Rím: 2009, články 48 – 52. 
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3. Environmentálne problémy domácnosti 
Ekologický problém vzniká ako spoločenský problém, ktorý je následkom ľudských 

aktivít zasahujúcich do prírody. Je to ale predovšetkým praktický problém, ktorý nie je 

možné riešiť bez pomoci ekológie. Daný problém súvisí s nezamýšľanými, 

neočakávanými a často  časovo a priestorovo vzdialenými následkami ľudského 

konania, ktoré ovplyvňujú vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím. 

Ekologická kríza je v zmysle ohrozenia Zeme reálnou skutočnosťou. Jej hroziace 

následky môžu poškodiť celú našu planétu dlhodobo a nenávratne. Ide predovšetkým 

o tri ekologické hrozby, a to vyčerpanie prírodných zdrojov, znečistenie životného 

prostredia a to najpodstatnejšie, ohrozenie života. Tieto tri prvky sú navzájom veľmi 

úzko prepojené a neúspech pri riešení jedného znamená odsúdenie na neúspech 

všetkých.  

Globálna ekologická kríza, ktorej v súčasnosti čelíme, by nás mala prinútiť 

prehodnotiť naše základné hodnoty, princípy a postoje v každej z oblastí nášho bytia, 

poznania i konania. Nielen pred ľuďmi, ale aj pred každou vednou disciplínou stojí 

určitá výzva i príležitosť prevziať zodpovednosť a dať odpovede na niektoré základné 

otázky. Vyzerá to tak, že teórie súčasného západného prevládajúceho svetonázoru nie sú 

schopné primerane a vhodne riešiť problémy, pred ktorými teraz stojí ľudstvo. Aj to je 

jedným z dôvodov, prečo potrebujeme nové koncepcie, založené na alternatívnych 

teóriách, vzťahoch s mimoľudským svetom, uznávaní morálnej významnosti biosféry, 

ekosystémov a ostatných živých i neživých systémov. Prehodnotenie tejto situácie 

zasiahlo všetky vedy vrátane ekologických vied i etických teórií40.  

 Základné problémy týchto vied budú bezprostredne súvisieť s morálnymi 

a filozofickými otázkami, ktoré tvoria predmet záujmu etikov, ktorí sa zaoberajú 

riešením a reflexiou ekologického problému. Hoci nemáme konečné a uzavreté 

odpovede na otázku, ako riešiť ekologický problém a každopádne ani nie je isté, že 

k nejakým odpovediam vôbec dospejeme, ak podľa Vladykovej vychádzame 

z predpokladu, že ekologická filozofia a ekologická etika vznikli ako reakcia teoretikov, 

ktorí si myslia, že je nutné, aby sa aj filozofi pripojili k snaženiu o zažehnanie možnej 

ekologickej katastrofy, potom hľadanie odpovedí je „skúmaním nových filozofických 

problémov tam, kde sa skutočne nachádzajú“41.  

                                                
40 STEKAUEROVÁ, Ľubov. Etika o vzťahu človeka a Zeme, s. 61. 
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Dôležitosť a naliehavosť účasti na riešení ekologického problému, ktorý sa týka celej 

našej planéty, vytyčuje nový vzťah medzi filozofiou a ekológiou, etikou a ekológiou, 

ktorý sa stále aktuálnejšie presúva aj do výchovy a vzdelávania. Environmentálne 

vedomie, ktoré sa postupne vytvára, nám vykresľuje nielen situácie o tom, že rôzne 

časti krajinnej sféry sú už na pokraji absolútneho kolapsu, ale dáva nám na vedomie 

predovšetkým to, že náš vzťah k mimoľudským bytostiam a prírode ako celku je 

neadekvátny a nevyhovujúci. Ochrana životného prostredia, ktorá má byť aj účinná, 

však nemôže byť založená len na uvedomení si a poznaní prírody a nášho životného 

prostredia. A. Klimková je presvedčená, že sa zakladá na „pochopení vzťahov a väzieb 

medzi prostredím a spoločnosťou, medzi ľuďmi a prírodou42. 

Štúdie, výskumy, publikácie sa teraz poväčšine venujú ekologickým problémom, 

ktoré súvisia s technickým svetom a priemyselnou výrobou, majú teda väčší rozsah 

a dopad. Postoje v domácnosti tak môžu v tomto merítku vyzerať veľmi marginálne až 

nepodstatne, no je to práve domácnosť, kde sa jednotlivci učia základným hodnotám, ku 

ktorým patrí aj vzťah k prírode. Títo jednotlivci sa potom vo svojej práci stávajú 

súčasťou organizácií, firiem, fabrík, ktoré deklarujú určitý postoj k prírode. Dnes je 

určitým trendom predstavovať korporácie ako „zelené“ alebo „k životnému prostrediu 

ohľaduplné“, v brožúrach a materiáloch nachádzame zmienky o ekologickej 

zodpovednosti týchto spoločností, o snahách zlepšovať životné prostredie alebo sa 

starať o ekologické blaho regiónu, v ktorom sa nachádzajú. No základnými jednotkami 

týchto organizácií sú jednotlivci, ľudia, ktorí ak nemajú tieto hodnoty zakorenené vo 

svojom vnútri (alebo niečím podložené), sa stávajú len prázdnym nástrojom prázdnych 

vyhlásení, ktoré pre nich nemajú žiadnu hlbšiu hodnotu. Práve domácnosť je tým 

miestom, kde sa prejavuje naše skutočné konanie. Rovnako je to aj so vzťahmi. Veď ku 

komu sme úprimnejší, kto pozná našu pravú tvár, ak nie tí, čo s nami zdieľajú 

domácnosť? Aj navonok slušný, spoločensky či environmentálne angažovaný človek, 

môže byť tyranom v rodine, ktorý navyše vyhadzuje odpad pod kríky ku brehom rieky.  

Vzťahy, ktoré sme sa rozhodli skúmať, navonok nemusia mať žiaden súvis. Niektorí 

ľudia dokonca môžu tvrdiť, že majú prírodu radšej ako ľudí, a preto ak sa dobre 

správajú k životnému prostrediu, nemusí to znamenať aj ich pozitívny vzťah k ľuďom. 

Benedikt XVI. však vo svojej encyklike Caritas in Veritate prichádza s myšlienkou, 
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ktorá by mala viesť ľudí k zamysleniu: „Spôsob, akým človek zaobchádza so životným 

prostredím, ovplyvňuje, akým spôsobom zaobchádza so sebou samým a naopak“43. To 

je výzvou k tomu, aby sme sa zamysleli aj nad takými drobnosťami vo veľkom svete, 

akými sú separovanie odpadu, či šetrenie energií v domácnosti. 

3.1. Separovanie odpadu 
Domácnosti sú prostredníctvom svojho potenciálu a ekonomického vplyvu na dopyt 

jedným z hlavných aktérov znečisťovania prostredia, ale keďže sa ich pôsobenie neberie 

celistvo, ale naopak individuálne, môže sa ich vplyv zdať bezvýznamný a ich význam 

ostáva v kontexte environmentálnych problémov spiacim obrom. Hoci sa v rozvinutých 

krajinách pomaly začínajú objavovať čiastočné informácie o vplyve a význame 

domácností pri pôsobení na životné prostredie, oblastiam a najmä opatreniam, ktoré by 

významne prispeli k primeranej spotrebe a trvalo udržateľnému spôsobu vedenia 

domácností, sa stále nevenuje dostatok priestoru a tieto dáta nie sú ani dostatočne 

preskúmané44. 

V rámci individuálnej zodpovednosti a skúmania vplyvov domácností na životné 

prostredie, je stále jednoduchšie skúmať domácnosti ako ucelené jednotky, než sa 

zameriavať na individuálne akcie jednotlivcov. Práve jednotlivé osoby v domácnosti sú 

však tými aktérmi, ktorí aj v rámci svojich medziľudských vzťahov, tvoria tradície 

a postoje jednotlivých domácností. 

Nepreskúmaná, no určite nie zanedbateľná zložka v procese, ktorý má viesť k trvalej 

udržateľnosti, si určite vyžaduje dôkladnejšie preskúmanie. To je dôvodom, prečo by sa 

štúdie a výskumy mali zamerať na zistenie jasných a zrozumiteľných dát, z ktorých by 

bolo možné odvodiť vplyv domácnosti na životné prostredie. 

Jednotlivé domácnosti svojím hospodárením neovplyvňujú len svojich členov, ale aj 

svojich susedov či známych. Najjednoduchším spôsobom environmentálne 

zodpovedného chovania, ktorý môže praktikovať aj jednotlivec, je separovanie odpadu. 

Odpad, ktorý sa kedysi považoval za konečnú stanicu mnohých výrobkov, sa v rámci 

snahy o udržateľné hospodárstvo stáva hodnotnou surovinou. Vďaka recyklácii odpad 

napomáha ochrane životného prostredia, efektívnemu využitiu zdrojov, prispieva 

k zvyšovaniu HDP a zamestnanosti a znižuje emisie.  
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Odpad sa definuje ako „každá látka alebo vec, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej 

zbaviť, alebo je povinný sa jej zbaviť“45. Odpad predstavuje veľkú stratu zdrojov vo 

forme materiálov i energie a nesprávne manipulácia a jeho zneškodňovanie môže mať 

vážne dôsledky na životné prostredie. Skládky nielen zaberajú plochu, ale takisto môžu 

spôsobiť znečistenie ovzdušia, vody a pôdy. Rovnako spaľovanie odpadu vedie pri 

nesprávnej regulácii k emisiám nebezpečných znečisťujúcich látok. 

Recyklácia a zhodnocovanie odpadu sú kľúčovým nástrojom na ochranu životného 

prostredia, účinné využívanie prírodných zdrojov, zvýšenie zamestnanosti v sektore 

odpadového hospodárstva a boja proti klimatickej zmene. 

Podľa údajov Eurostatu sa v roku 2010 v Európskej únii vyprodukovalo viac  2,5 

miliardy ton odpadu. Odpad z domácností z toho tvoril 218,6 miliónov ton (8,74%). 

Najviac odpadov sa vyprodukovalo v Nemecku, Francúzsku a Veľkej Británii, po 

ktorých nasledovali ekonomicky najslabšie štáty ako Rumunsko a Bulharsko. Na 

Slovensku vzniklo viac ako 9,38 miliónov ton odpadu. Komunálny odpad pozostáva 

z odpadu domácností a podobných odpadov z miestnych obchodov, kancelárií 

a verejných inštitúcií, za zber ktorých sú zodpovedné samosprávy. Podľa údajov za rok 

2011 sa na každého obyvateľa EÚ vyprodukovalo 503 kg tohto odpadu46.  

Na Slovensku prešlo spracovaním v priemere 312 kg odpadu na osobu, čo v praxi 

znamená, že sa predovšetkým vyviezli na skládky (78%). Ďalších 11% komunálneho 

odpadu sa spálilo, 6% sa využilo v kompostoch a len 5% sa zrecyklovalo. V porovnaní 

s údajmi za rok 2010 sa na Slovensku podarilo znížiť skládkovanie o 3%. Medziročné 

štatistiky tvorby komunálneho odpadu ukazujú, že v niektorých krajinách produkcia 

odpadu stále rastie vrátane Slovenska. Medzi členskými krajinami zároveň existujú 

obrovské rozdiely pokiaľ ide o nakladanie s odpadom . V prípade komunálneho odpadu 

až 37% skončilo v roku 2011 bez využitia na skládkach, 23% sa energeticky zhodnotilo 

v spaľovniach, len 25% sa zrecyklovalo a 15% využilo v komposte. Pokiaľ ide o odpad 

z obalov, ich miera recyklácie v EÚ bola podľa Eurostatu v roku 2011 na úrovni 63,6%. 

V Belgicku sa recyklovalo až 80,2% obalov. Nad 70% odpadov z obalov sa recyklovalo 

v Holandsku, Nemecku a Írsku, na poslednej priečke sa umiestnilo Poľsko so 41,2%. 

Miera recyklácie obalov na Slovensku bolo rovnaká ako v Grécku – 62,4%47.  

                                                
45 Smernica Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení 

určitých smerníc. 
46 Eurostat: Produkcia komunálneho odpadu. 2011. 
47 Eurostat: Miera recyklácie pre odpad z obalov. 2011. 
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Najväčšou motiváciou pre ľudí, aby sa zaoberali odpadovou problematikou, sa zdá 

byť ekonomická situácia a finančná stránka. Vysoké percento ľudí triediacich odpad 

teda neznamená, že sú environmentálne uvedomelí či zodpovední, skôr to vyznieva tak, 

že aj toto environmentálne zodpovedné správanie je podmienené konzumným životným 

štýlom mať stále viac.  

Benedikt XVI. však upozorňuje, že ekonomický potenciál, ktorý je motiváciou pre 

väčšinu separujúcich, by nemal byť hlavným zdrojom environmentálnej zodpovednosti. 

Zdrojom našej zodpovednosti by mal byť fakt, že sme povolaní k spravovaniu tejto 

zeme a k udržaniu ju v takej kondícii, aby mohla spoľahlivo slúžiť aj ďalším 

generáciám.  

Ján Pavol II. dal podnet k tomu, aby boli pri biskupských konferenciách zriadení 

najprv poverení zástupcovia pre otázky životného prostredia a neskôr environmentálne 

komisie na čele s biskupom. Environmentálne komisie samé, nemôžu vyriešiť celý 

problém, môžu a majú však poskytovať skôr podnety, byť poradným orgánom biskupov 

v danej problematike, informovať o environmentálnych problémoch, navrhovať 

a formulovať stanoviská k aktuálnym otázkam, podporovať kresťanské chápanie 

stvorenia a vedomie zodpovednosti za životné prostredie. 

Environmentálna komisia vyzýva k aktívnemu prístupu pri ochrane Božej prírody 

a životného prostredia aj prostredníctvom organizovania zberu odpadu voľne 

rozhádzaného po prírode, v okolí obcí a miest, popri miestnych potokoch a samozrejme 

tiež chrámov, kaplniek, fár a cintorínov. Boh stvoril prírodu tak, že v nej nevzniká 

žiaden odpad a preto našou povinnosťou by mala byť snaha sa k tomuto obrazu neustále 

približovať. Pán Ježiš radikálne vyčistil jeruzalemský chrám od všetkého, čo ho 

znečisťovalo a znesväcovalo. A preto kresťania, ak sa k nemu hlásia, musia byť prví, 

ktorí priložia ruku k dielu nezaťažovaním stvorenstva zbytočnými odpadmi, ako aj na 

očistenie chrámu Božej prírody, ktorý bol posvätený čistotou a poriadkom od svojho 

Stvoriteľa. Svätý Otec Benedikt XVI. varoval pred morálnym znečisťovaním, ktoré 

našu spoločnosť ohrozuje rovnako, ako znečistenie životného prostredia. Hierarchia 

aktivít každého zodpovedného kresťana v súvislostí s odpadmi by sa mala riadiť 

nasledovnou postupnosťou: predchádzať vzniku odpadov, znovu využívať a opravovať 

čo je ešte použiteľné, separovať odpad, ktorý nám doma vzniká, kompostovať bioodpad 

a odstraňovať odpady z prostredia, kde nepatria48.  

                                                
48 BABJAK, Ján. Výzva environmentálnej subkomisie KBS k zodpovednému prístupu ku odpadom. 

Prešov: 2009. 
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3.2. Šetrenie vody a energií 
Pretože životné prostredie je spoločným životným priestorom, ktorý je k dispozícii 

všetkým ľuďom, využívanie a spotreba jedného človeka z prírodných zdrojov 

ovplyvňuje aj iných ľudí. Ak sa jednotlivec rozhodne znížiť svoju spotrebu na úkor 

svojho nadmerného pohodlia či luxusu, môže to prispieť k pomoci tým, ktorí majú 

zložitejšie životné podmienky. Ak by sa tento trend vo svete rozvíjal, mohli by sme 

konštatovať, že environmentálne zodpovedné jednanie môže byť považované za formu 

prosociálneho alebo altruistického správania. Tento postoj stavia environmentálne 

zodpovedné jednanie do morálnej oblasti, dáva mu teda status hodnotenia. Postoje ľudí 

k životnému prostrediu sa zvyčajne označujú za egoistické, koristnícke a nezodpovedné, 

konzumácia a spotreba nezohľadňuje potreby iných a človek sa zaujíma iba o svoje 

vlastné blaho. Rozlíšenie medzi zodpovedným a nezodpovedným konaním je zásadné, 

pre zaradenie tohto konania do morálne významnej roviny. 

Osobná povinnosť jednať s ohľadom na prospech druhých závisí od individuálnej 

zodpovednosti a uvedomovania si následkov svojho konania. Predpokladom tejto 

zodpovednosti je tendencia ľudí pociťovať povinnosť voči potrebám druhých aj na úkor 

vlastného blaha. Pocit osobnej povinnosti pre blaho druhých znamená, že ľudia cítia 

zodpovednosť konať v prospech druhých49. 

Zásoby pitnej vody na Zemi sa každým rokom znižujú či už vplyvom zlého 

hospodárenia s vodnými zdrojmi, alebo v dôsledku ich znečistenia. Voda sa preto stáva 

čoraz vzácnejšou a jej cena neustále rastie. Naša pozornosť by sa preto mala zamerať na 

šetrné zaobchádzanie s týmto darom prírody a súčasne rozumné využívanie dažďovej 

vody oveľa viac ako tomu bolo doposiaľ. 

Prečo je dôležité optimalizovať využitie vody v domácnosti? Voda je jedným 

z rozhodujúcich faktorov pre život na zemi. Rastúca populácia, urbanizácia na vzostupe, 

zmena spotrebných zvyklostí, zmena klímy a rastúca dezertifikácia vedie k stále 

pribúdajúcemu tlaku na prírodné vodné zdroje. S rastúcim tlakom sa budú náklady na 

zabezpečenie pitnej vody v našich domovoch zvyšovať. Jednotlivec môže významne 

prispieť k minimalizáciou vlastnej vodnej stopy. Dostupnosť pitnej vody pre užívateľa 

závisí od množstva zrážok. Čerpanie väčšieho množstva vody ako je prírodný systém 

schopný regenerovať, povedie k zníženiu hladiny podzemnej vody čo môže spôsobiť 

dramatický vplyv na kvalitu a množstvo čistej a zdravej vody. Pre ekosystém bude mať 

                                                
49 KAISER, Florian G. et al. Ecological Behavior, Environmental Attitude, and Feelings of 

Responsibility for the Environment. European Psychologist 1999, Vol. 4, No. 2, s 59 – 74, s. 59 – 60.  
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tento úbytok vodných zdrojov negatívny vplyv, čo povedie k dlhodobému narušeniu 

fauny a flóry. 

V dlhodobej perspektíve je extrémne dôležité aby sa spotreba vody efektívne 

optimalizovala podľa posledných dostupných technológií a riešení. Uskladnenie, 

konzervácia a opätovné využitie vody na úrovni domácností má kumulatívny účinok 

a má veľký význam pre spoločnosť ako celok. Každý užívateľ zodpovedá za spotrebu 

vlastnej vody, čím dokáže chrániť vodné zdroje a výrazne obmedziť negatívny vplyv na 

životné prostredie a na svoju komunitu. Jednotlivci v domácnosti majú niekoľko 

spôsobov, ako obmedziť plytvanie vody bez toho, aby bol narušený bežný štandard 

súčasného človeka.  

Človek je oprávnený uplatňovať zodpovednú vládu nad prírodou, aby ju chránil, mal 

z nej úžitok a obrábal ju aj novými spôsobmi a rozvinutými technológiami, aby mohla 

dôstojne prijať a živiť populáciu, ktorá ju obýva. Tieto technológie nemusia vždy 

znamenať ničenie, ale môžu pomôcť pri šetrení vody v domácnosti, alebo pri zavádzaní 

pitnej vody do takých domácností, kde k nej prístup nie je. Všetci ľudia sveta sú dielom 

Stvoriteľa a je preto nutné, aby sa našli zdroje potrebné na dôstojný život pre každého 

jedného človeka na planéte.  

Elektrospotrebiče sa v dnešnej dobe stali neoddeliteľnou súčasťou každej 

domácnosti. Nie každý ich však využíva efektívne s ohľadom na životné prostredie 

a šetrenie spotreby energie. Nástup trendu úsporných žiaroviek však nie je v súlade 

s trendom stále nových elektrických domácich pomocníkov, zábavných komodít 

a neustále preplnených elektrických zásuviek.  

Benedikt XVI. sa počas svojho pôsobenia venoval aj otázkam životného prostredia 

a jednou z nich bolo aj vyhlásenie, že do roku 2020 bude 20 % elektrickej energie 

v najmenšom štáte sveta pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Vyzýval aj mladých ľudí, 

aby nezabúdali na svoju úlohu ochrancov prírody, života a tým aj celého stvorenia. Úcta 

k životnému prostrediu musí prameniť z poznania hodnoty človeka a jeho 

nedotknuteľnosti v každej forme i čase nášho života. 

O energetickej sebestačnosti dnes slovenské domácnosti, obce či regióny zatiaľ 

veľmi neuvažujú. Energetike sa vo všeobecnosti zvykneme na všetkých úrovniach 

venovať takmer výlučne z hľadiska financií. Pozornosť zbystríme len vtedy, ak majú 

porásť ceny elektriny. Hoci po celej krajine vyrástli stovky solárnych kolektorov, 

vyzerá to, že ide opäť len o spôsob samoobohatenia sa určitých podnikavých 
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jednotlivcov. Zmena musí prísť predovšetkým v myslení ľudí, ale podpora zo strany 

štátu je v takomto prípade tiež veľmi dôležitá.  

Jednanie, ktoré ovplyvňuje životné prostredie, môžeme rozdeľovať na to, ktoré ho 

ovplyvňuje priamo a to, ktoré ho ovplyvňuje nepriamo. Jednanie, ktoré sa vyskytuje 

v súkromnej sfére domácnosti môžeme považovať za priamo ovplyvňujúce životné 

prostredie. Medzi jednanie, ktoré ovplyvňuje environment nepriamo môžeme zaradiť 

napríklad ovplyvňovanie politickej a verejnej mienky tak, aby boli podniknuté 

relevantné kroky k náprave životného prostredia.  

Používanie fosílnej energie priamo súvisí s využívaním prírodných zdrojov a je tiež 

hlavnou príčinou znečistenia ovzdušia a globálneho otepľovania. V domácnostiach sa 

táto energia používa na širokú škálu aktivít. Rozlišujeme dve hlavné domény: domáce 

použite a energia určená na dopravu. Van Diepen to popisuje ako rozlišovanie medzi 

„putovaním v priestore” (doma) a „premostenie priestoru” (doprava).  Domáca spotreba 

energie súvisí s činnosťami ako sú vykurovanie domu, osvetlenie a používanie 

domácich zariadení a spotrebičov. Transportnú spotrebu energie chápeme ako dopravu 

v širšom zmysle slova, napríklad cesta autom, nakupovanie, oddychové aktivity, 

dovolenka50. 

Technologicky vyspelé spoločnosti môžu a musia znižovať vlastnú energetickú 

spotrebu jednak preto, že sa zdokonaľuje výrobná činnosť a tiež že sa medzi občanmi 

šíri väčšia ekologická citlivosť. Okrem toho treba dodať, že dnes možno zvyšovať 

energetickú účinnosť a zároveň napredovať v hľadaní alternatívnych energií. Potrebné 

je však aj globálne prerozdeľovanie energetických zdrojov, aby ku nim mali prístup aj 

chudobné krajiny, ktoré majú tiež právo na plný a kvalitný život, ktorý je zlučiteľný so 

životom ďalších generácií bez toho, aby im neboli dané ultimáta zo strany bohatších 

zemí51. Jednotlivci a domácnosti v rozvojových zemiach pritom ani zďaleka 

nevyužívajú toľko energie, ak k nej vôbec majú prístup, ako domácnosti v rozvinutých 

krajinách. Znamená to však, že títo na produkty technického sveta chudobnejší ľudia, sú 

chudobní aj vo svojich vzťahoch?  

3.3. Konzum ako spôsob života  
Podľa Murraya Bookchina sú naše ekologické problémy v zásade sociálnymi 

problémami a ich riešenie vyžaduje sociálnu zmenu. Koristnícky vzťah človeka 

                                                
50 POORTINGA, Wouter et al. Values, environmental concern, and environmental behavior. A Study 

Into Household Enargy Use. Environment and Behavior 2004, Vol. 36, No. 1, s. 70 – 93, s. 75 – 76. 
51 BENEDIKT XVI. Caritas in Veritate, článok 49. 
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k prírode sa historicky vyvinul ako odraz spoločenských pomerov založených na 

koristníckom vzťahu medzi ľuďmi. Vzťahy nadvlády a podriadenia v rámci spoločnosti 

inšpirujú k zaujatiu toho istého postoja i voči prírode. Takéto vzťahy však nie sú 

univerzálnou nevyhnutnosťou: „Predstava, že človeku je určené ovládnuť prírodu, nie je 

v žiadnom prípade univerzálnym rysom ľudskej kultúry. Táto predstava je takmer úplne 

cudzia takzvaným primitívnym či preliterárnym spoločnostiam. Je treba dôrazne 

upozorniť na skutočnosť, že táto predstava sa len postupne vynorila v priebehu 

sociálneho vývoja, kedy dochádza k rastúcej nadvláde človeka nad človekom“52. 

V súčasnej kultúre sa stretávame aj s fenoménom plytvania, ktorý prevláda v stále 

konzumnejšom svete. Naši predkovia dbali na to, aby sa zvyšky jedla nemuseli 

vyhadzovať. Vďaka konzumnému spôsobu života sme si však zvykli na denné plytvanie 

potravinami a tým pádom už nechápeme ich skutočnú hodnotu. Odhadzovanie stále 

použiteľného jedla sa potom javí ako okrádanie chudobných ľudí, ktorí po celom svete 

trpia hladom a určite nie je prejavom zdravej striedmosti, o ktorú by sa ľudstvo na ceste 

k novému životnému štýlu, malo snažiť.  

Podľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo približne 1,3 miliardy ton 

potravín, čo je jedna tretina jedla vyprodukovaného pre celé ľudstvo, sa každý rok 

nevyužije alebo vyjde nazmar. V súčasnosti hlad postihuje asi 870 miliónov ľudí 

planéty, pričom dve miliardy ľudí trpia minimálne jednou chorobou z nedostatočnej 

výživy. V industrializovanej spoločnosti stoja za väčšinou plytvania samotní 

spotrebitelia, ktorí často nakupujú viac potravín, než v skutočnosti potrebujú. 

V dôsledku toho následne dochádza k zbytočnému vyhadzovaniu jedla. Plytvanie 

potravinami spôsobuje veľké hospodárske straty rovnako ako poškodzuje prírodné 

zdroje, od ktorých je ľudstvo závislé. Obrovské mrhanie poškodzuje životné prostredie, 

pretože zbytočne zvyšuje uhlíkové emisie, spotrebu vody a obmedzuje biodiverzitu, 

keďže poľnohospodárstvo zaberá viac pôdy53. 

Stačili by jednoduché opatrenia, ako napríklad lepšie uskladňovanie potravín 

a zníženie nadmerných porcií stravy, ktoré výrazne zredukovali obrovský objem jedla, 

ktoré vychádza nazmar. Plné nákupné vozíky sa však stali odrazom dnešnej kultúry 

a statusu rodín i domácností. Ak znečisťujeme prírodu, tak i sami seba, by sa tu dalo 

preniesť na myšlienku, že ak zámerne plytvám, to čo vyhadzujem nie je len prebytočný 

tovar, ale vyhadzujem tým zároveň aj možnosti na dobrý život iných ľudí. Ide tu najmä 

                                                
52 KELLER, Jan. Sociologie a ekologie. Praha: SLON, 1997, s. 123. 
53 http://www.wfp.org/hunger 
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o správnu redistribúciu vo svetovom meradle, no aj jednotlivec môže pomôcť, ak 

nebude umelo navyšovať svoje nároky. 

Pri určovaní nových potrieb a nových možností ich uspokojovania je potrebné 

využívať celistvý pohľad na človeka, ktorý prihliada na všetky dimenzie jeho bytia, kde 

na vrchole nie sú materiálne a pudové potreby, ale vnútorné a duchovné hodnoty. Ak sa 

človek priamo zameriava len na svoje pudy a nedrží sa toho, že je vedomou a slobodnou 

osobou, môžu vzniknúť konzumné návyky a štýl života, ktoré sú objektívne neprípustné 

a môžu byť neprospešné telesnému a duševnému zdraviu. Hospodársky systém nemá 

v sebe žiadne kritériá, ktoré by mu boli vodítkom pre jasné rozlišovanie nových 

a vyšších foriem uspokojovania ľudských potrieb od nových a umelo vytvorených 

potrieb, prekážajúcich výchove zrelej osobnosti. „Preto je naliehavo potrebná veľká 

práca na poli výchovy a kultúry, ktorá by obsiahla výchovu spotrebiteľov 

k zodpovednému konzumnému správaniu, prebudila vysoké vedomie zodpovednosti 

u výrobcov, najmä však u činiteľov v oblasti oznamovacích prostriedkov, a podnietila 

potrebné zásahy štátnych orgánov“54. 

3.4. Vplyv domácnosti na životné prostredie 
Jednou z hlavných výziev pri zmene správania je  prekonať presvedčenie, že 

individuálne prínosy pri riešení environmentálnych problémov sú nepatrné, a preto 

bezvýznamné. Ľudia nesprávne chápu svoju rolu ako príčinného faktora v zhoršovaní 

životného prostredia, čo ich vedie k neochote zmeniť svoje správanie, najmä keď je 

zmena finančne nákladná, alebo nepohodlná.  

Zdá sa, že medzi najvýznamnejšie hrozby pre naše životné prostredie nepatria 

obrovské priemyselné parky a továrne, ale obydlia bežných ľudí: chceme jazdiť na 

veľkých silných autách, používať veľa elektrickej energie, produkovať množstvo 

odpadu, vychutnávať si lacné potraviny, žiť v trávnatých predmestiach. Spoločne 

posielame obrovské množstvo odpadu do vodných tokov a ovzdušia. Každý z nás 

znečisťuje prostredie tým, keď šoféruje svoje auto, hnojí svoju záhradku, vylieva 

domáce čističe dole odtokom a vykonáva iné bežné domáce práce. Aj keď sa zdá, že 

každá z týchto aktivít prispieva k znečisteniu životného prostredia len nepatrne, ak sa 

znásobí miliónmi jednotlivcami po celom svete, výsledné množstvo je zarážajúce. 

Výsledkom teda je, že aj keď priemyselné zdroje zostávajú najväčšou príčinou 

                                                
54 JÁN PAVOL II. Centesimus Annus, článok 36. 
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znečistenia, jednotlivci sú teraz najväčším neregulovaným zdrojom mnohých druhov 

znečistení. 

Domácnosti vyprodukujú takmer tretinu chemikálii, ktoré majú na svedomí smog 

a ničia ozónovú vrstvu. Do odpadových vôd každoročne vypustia väčšie množstvo 

ortuti ako všetky priemyselné závody dokopy. Bežná domáca kozmetika, akou sú 

napríklad mydlá, šampóny, sprchové gély, deodoranty, zubné pasty, zubné vody 

a podobne je zodpovedná za takmer 15% ortuti nachádzajúcej sa v odpadových vodách. 

K tomu ešte môžeme prirátať ortuť nachádzajúcu sa v batériách, žiarivkových 

svietidlách, teplomeroch, mobilných telefónoch a počítačoch, ktoré často končia na 

smetiskách, alebo čiernych skládkach a kontaminujú tým spodné vody a pôdu. Ak by 

sme porovnali uvoľnené množstvo benzénu z domácnosti a všetkých veľkých 

priemyselných zariadení dokopy, dospeli by sme k pomeru 50:1. Podobne je to aj pri 

kontaminácii životného prostredia formaldehydom, ktorého domácnosti vyprodukujú až 

päť krát viac ako priemyselné zariadenia. V roku 1997 sa spotrebovalo takmer 63 000 

ton pesticídov iba na domáce a záhradkárske účely, čo predstavuje 11% celkovej 

spotreby pesticídov. Zatiaľ čo v mestských oblastiach pochádza 95% oxidu uhoľnatého 

z výfukov našich áut a iných dopravných prostriedkov, dve tretiny zvyšného výskytu 

oxidu uhoľnatého, ktorý nepochádza z cestnej premávky je produkovaný záhradnou 

technikou a príslušenstvom, ako sú napríklad kosačky, motorové píly, krovinorezy 

a podobne. Jednotlivci v domácnosti priamo produkujú približne jednu tretinu 

skleníkových plynov v Spojených štátoch a približne jedna tretina spotrebovanej 

energie pripadá na domácnosti. Dopravné prostriedky, tovar bežnej spotreby a iné malé, 

nepriemyselné zdroje sú v súčasnosti zodpovedné za 76% všetkých toxínov v ovzduší55. 

Riziká vyplývajúce zo znečisťujúceho správania jednotlivcov, ako je napríklad 

používanie a neseparované vyhadzovanie čistiacich prostriedkov obsahujúcich toxické 

látky, sú často vyššie ako tie, ktoré majú pôvod v priemyselných zdrojoch. Obzvlášť 

preto, že sa často nachádzajú bližšie k jednotlivcovi a členom jeho rodiny. Nameraná 

koncentrácia škodlivín v ovzduší domov a bytov niekoľkonásobne prekročila úroveň 

nameranú v okolitom vzduchu. Takýmto drobným kontamináciám, ktoré majú na 

svedomí jednotlivci, sú často vystavené aj rôzne skupiny ľudí náchylnejšie a citlivejšie 

na toxíny a toxické prostredia, ako sú napríklad deti, starí ľudia, chorí ľudia a podobne. 

                                                
55 BABCOCK, Hope M. Assuming personal responsibility for improving the environment: Moving 

toward a new environmental norm. Harvard Environmental Law Revue 2009, Vol. 33, s. 117 – 175, s. 
119 – 123. 
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Práve títo jedinci prídu do kontaktu s nezdravými výparmi a inými formami toxických 

jedov skôr v domácom prostredí, v ktorom sa zdržiavajú, ako s toxínmi pochádzajúcimi 

zo vzdialenej továrne. 

Dokonca aj keby jestvovali zákony, ktoré by upravovali vzťah jednotlivcov 

k životnému prostrediu, bol by vážny problém s ich presadzovaním a vynútiteľnosťou. 

Úsilie vynaložené na odhaľovanie a presadenie práva proti jednotlivým aktivitám, ktoré 

sa odohrávajú väčšinou v dome, byte, alebo v ich bezprostrednej blízkosti, by vyvolalo 

nemalý spoločenský a politický odpor voči takýmto právnym normám, nakoľko by boli 

považované za zásah do súkromia a základných práv jednotlivcov. Takéto iniciatívy by 

boli tiež bez pochýb nákladné pre štátny aparát. Toto nezodpovedné správanie môže byť 

navyše úplne legálne (jazdenie na autách s extrémne vysokou spotrebou paliva 

a emisiami - napríklad americké autá, ktoré majú trikrát vyššiu spotrebu ako európske), 

alebo spoločensky akceptované (plytvanie jedlom). 

Zmena osobného environmentálneho správania, obzvlášť tých, ktorí sa hlásia 

k hodnotám, ako sú sloboda, nezávislosť, spoločenská mobilita, bezpečnosť, je náročná. 

Ešte náročnejšie je to dosiahnuť v spoločnosti, kde odkaz k zachovaniu prírody je 

prekričaný ohromujúcim počtom reklamy vyzývajúcej ku konzumu, s prísľubom 

ekonomickej životaschopnosti, spoločenského statusu a potešenia. Stačí veľmi málo na 

odradenie ľudí od snahy vytvoriť si nové návyky a zmeniť svoje správanie, nakoľko 

pod vplyvom tlaku okolia a spoločnosti nedokážu často posúdiť, či zmena správania je 

pre nich výhodná a spoločnosťou žiadaná.  
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4. Praktická analýza problematiky na základe 
sociologického výskumu 

Novosť situácie, existencia sociálnych podmienok pre nezodpovedný postoj k životu 

a štrukturálna nezodpovednosť sociálnych inštitúcií v súčasnej modernej kultúre – to sú 

hlavné faktory spôsobujúce nedostatok environmentálnej zodpovednosti. Neblahý 

ekologický stav planéty a ekologickú nezodpovednosť umocňuje najmä prevládajúci 

svetonázor západnej kultúry a jej produkty ako globalizácia či konzumný spôsob života, 

ktorý dáva spoločnosti možnosti konať nezodpovedne, individualisticky a egoisticky. Je 

veľmi dôležité, nutné a potrebné uskutočniť kroky k tomu, aby sa environmentálna 

zodpovednosť jednotlivca rozšírila na environmentálnu zodpovednosť celej spoločnosti. 

Situácia je však kritická nielen v rámci konkrétnych spoločenstiev, ale stagnuje aj na 

úrovni medzinárodnej. K prijatiu ekologicky zodpovedných riešení je potrebná nielen 

dostatočná zodpovednosť u jednotlivcov, ale aj odstránenie rozličných druhov egoizmu 

u väčších skupín. Spoločenstvo ako subjekt zodpovednosti síce má väčšie predpoklady 

zodpovednosti, ktorá pramení z moci konať, no prítomnosť antropocentrického egoizmu 

sa tu udržiava a koncentruje oveľa viac ako je to v prípade jednotlivcov56. 

4.1. Cieľ výskumu 
Cieľom výskumu v tejto diplomovej práci bolo zistiť vzťah ľudí 

k environmentálnym problémom domácnosti a overiť existenciu spojitosti medzi 

sociálnymi vzťahmi a vzťahmi k životnému prostrediu. Pokúsili sme sa zistiť či existuje 

prepojenosť medzi environmentálnou zodpovednosťou a medziľudskými vzťahmi a či 

toto spojenie je reflektované aj samotnými ľuďmi.  

Vo výskume sme sa zamerali na tieto základné otázky: 

1. Separujete odpad? Z akých dôvodov, aké suroviny, má to nejaký význam? 

2. Šetríte vodu a energie? Akým spôsobom? 

3. Vnímate vzťah medzi správaním sa voči životnému prostrediu  a správaním sa 

medzi ľuďmi a k sebe samému? 

Zisťovanú citlivosť na environmentálnu zodpovednosť v domácnosti sme sa pokúsili 

prepojiť s postojmi k životnému prostrediu a ostatným ľuďom. Výsledkom výskumu 

teda nemusia nutne byť konkrétne formy vplyvu environmentálnej zodpovednosti na 

                                                
56 ANDROVIČOVÁ, Zlata. Ekologická zodpovednosť ako filozoficko–etický problém (Vybrané 

aspekty). Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2006, s. 50. 
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medziľudské vzťahy, ale zistenie, či sa ľudia nad takýmito vplyvmi vôbec zamýšľajú, 

prípadne či ich táto dimenzia vzťahu človeka a prírody zaujíma. 

4.2. Výskumná metóda 
Na výskum boli použité otázky z dotazníka (Príloha č. 1), ktorý vypĺňali respondenti 

osobne alebo elektronicky. Dotazník bol anonymný a pozostával zo šiestich základných 

sociologických okruhov, podľa ktorých sme výskumnú vzorku rozdelili na skúmané 

skupiny a dvanástich otázok týkajúcich sa skúmanej problematiky, z čoho desať bolo 

uzavretých, kde si respondenti mohli vybrať z možností a dve otázky boli otvorené, kde 

mali respondenti vyjadriť stručne svoj názor k danej problematike. Vo výskume nie je 

zohľadnená ekonomická situácia, zázemie respondentov je načrtnuté len 

prostredníctvom oblasti pôsobenia a bydliska, čo nemusí odrážať presnú ekonomickú 

situáciu respondentov. Finančné motívy však nie sú predmetom skúmania aj keď je 

nepochybné, že pri otázkach šetrenia energií sú ekonomické motívy u väčšiny ľudí 

dôležitejšie ako napríklad pri separovaní odpadu. Dotazník a výskumné otázky sú 

dielom autora. 

4.3. Výskumná vzorka 
Výskumnú vzorku tvorilo 88 respondentov. Výskumná vzorka bola získaná pomocou 

príležitostného výberu, ktorý je založený na dostupnosti osôb a ich ochote podieľať sa 

na výskume. Pre potreby výskumu sme respondentov rozdelili na dve skupiny najprv 

podľa oblasti pôsobenia a potom podľa náboženského vyznania. Podľa prvého kritéria 

je vzorka rozdelená na študentov ekológie, študentov biológie, študentov z rôznych 

oblastí, skupinu pracujúcich ľudí a dôchodcov. Podľa druhého kritéria boli respondenti 

rozdelení na veriacich kresťanov, iné náboženské skupiny a neveriacich.  

Do výskumu sa zapojilo 9 študentov ekológie, z čoho boli dvaja muži a sedem žien, 

všetci vo vekovej kategórii od 20 do 29 rokov. Všetci respondenti  bývajú s rodičmi 

alebo vo viacgeneračnej domácnosti a to v pomere 7:2, sú slobodní a bezdetní. V meste 

bývajú 3 a na vidieku 6 opýtaní, šiesti študenti ako typ bydliska uviedlo dom a traja byt. 

Všetci sú kresťanského vyznania, z toho 5 rímskokatolíci, 3 gréckokatolíci a 1 

z reformovanej cirkvi.  

Študentov biológie bolo 18, z čoho len jeden muž a sedemnásť žien, do vekovej 

kategórie 15 – 19 rokov patria siedmi a do kategórie 20 – 29 rokov jedenásti 

respondenti. Okrem jedného opýtaného, ktorý žije s priateľmi, bývajú všetci 

v domácnosti s rodičmi, niektorí aj so súrodencami alebo viacerými generáciami, sú 
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slobodný a bezdetní. V meste aj na vidieku býva zhodne po deväť opýtaných, zatiaľ čo 

v dome je to 13 a v byte len 5 opýtaných. Zastúpenia vyznaní sú rôznorodé: zhodne po 

6 rímskokatolíkov a gréckokatolíkov, 1 pravoslávny, 1 reformovaný, 1 bližšie 

nešpecifikovaný kresťan, 1 vyznávač Apoštolskej cirkvi a 2 neveriaci.  

Študentov s rôznym zameraním sa výskumu zúčastnilo 13, z toho boli štyria muži 

a deväť žien, dvaja vo vekovej kategórii 15 – 19 rokov jedenásti mali 20 – 29 rokov. 

Študenti študujú tieto odbory:  

 

právo&&,&2&

sociálna&
práca&,&1&

politológia&,&1&

teológia&,&1&

cestovný&
ruch&,&1&telesná&výchova&&,&

2&

ekonómia&,&
1&

fyzika&&,&1&

farmácia&,&1&

stavebníctvo&,&1&

stredná&škola,&
gymnázium&,&1&

Graf č.  1 Študijné odbory študentov s rôznym zameraním 

 

Dvaja respondenti bývajú sami, z toho jeden v internáte, ostatní jedenásti bývajú 

s rodičmi. Dvanásti žijú v meste a jeden na vidieku, deviati bývajú v byte a traja 

v dome. Všetci sú slobodní a bezdetní. Rímskokatolíkov je šesť a gréckokatolíci sú 

štyria, z reformovanej cirkvi je jeden opýtaný, jeden je neveriaci a jeden verí vo vyššie 

sily, ale nie je vyznávačom žiadneho náboženstva. 
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Vzorka pracujúcich ľudí je najpočetnejšia, tvorí ju 43 respondentov, z toho 12 mužov 

a 32 žien vo vekových kategóriách: 20 – 29 rokov – 13 ľudí, 30 – 39 rokov – 12 ľudí, 

40 – 49 rokov – 12 ľudí, 50 – 59 rokov – 6 ľudí, a jej zástupcovia pracujú v niekoľkých 

rozdielnych odvetviach a na rôznych pozíciách:  

 

učiteľ,(1( opatrovateľka,(2(
železnice,(1(
cestovný(ruch(,(1(
právo,(1( robotník,(1(

zdravotník,(1(
konateľ,(2(

vinohradník,(1(
energetika,(1(

ľudské(zdroje,(2(
projektový(
manažér,(1(

ekonóm,(3(

reklama(a(
marketing,(3(logistika,(2(recepčná,(1(

potravinárstvo,(
17(

nezamestnaní,(2(

 
Graf č.  2 Odvetvia a pracovné pozície respondentov 

 

Podľa stavu sú 8 respondenti slobodní, 9 majú partnera, 16 sú ženatí alebo vydaté, 8 sú 

rozvedení a jedna je vdova. 17 opýtaných neuviedlo údaj o deťoch, 15 deti majú, 11 sú 

bezdetní. Osemnásť opýtaných žije s partnerom, z toho piati uviedli, že aj s deťmi, 

desiati s rodičmi, piati len s deťmi, traja vo viacgeneračnom obydlí, traja s inými 

rodinnými príslušníkmi alebo známymi, piati sami a jeden tento údaj neuviedol. 

V meste žije až 34 respondentov, zatiaľ čo na vidieku len 9. V pomere bytov a domov, 

býva v bytoch o jedenásť ľudí viac, teda v byte žije 27 a v dome 16 opýtaných. Najviac 

ľudí sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi – 16, gréckokatolíkov je 6, k reformovanej cirkvi 

sa hlásia 9, jeden je scientológ, jeden hľadajúci, jeden vyznanie neuviedol a 9 sú 

neveriaci. 

Dôchodcov je vo vzorke päť, z toho jeden muž a štyri ženy, všetci vo vekovej 

kategórií nad 60 rokov. Jedna respondentka je vdova a ostatní sú ženatý alebo vydaté, 

dvaja uviedli, že majú deti, traja tento údaj neuviedli. Dvaja žijú s partnerom, jeden 

sám, jeden s deťmi a jeden s inými rodinnými príslušníkmi. Všetci žijú v meste a štyria 
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bývajú v dome a jeden v byte. Jeden je rímskokatolíckeho vyznania a štyria sú 

gréckokatolíci.  
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Graf č.  3 Výskumná vzorka podľa oblasti pôsobenia 

 

 

 
Graf č.  4 Výskumná vzorka podľa náboženského vyznania 
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4.4. Spracovanie a interpretácia výsledkov 
Interpretácia výsledkov pozostáva z troch častí. V prvej sme si referenčnú vzorku 

rozdelili podľa oblasti pôsobenia na päť skupín (viď Graf č. 3). V každej časti sú 

v tabuľkách zaznamenané odpovede danej skupiny respondentov. Stručný komentár nás 

prevedie tými najčastejšími odpoveďami danej skupiny, ktoré v závere kapitoly 

porovnáme s ostatnými skupinami. 

Druhá časť obsahuje grafy, ktoré reprezentujú odpovede na päť vybraných otázok 

u respondentov rozdelených podľa náboženského vyznania (viď Graf č. 4).  

V tretej časti sú názory respondentov, vyjadrené k problematike v poslednej, 

otvorenej časti dotazníka. 

4.4.1. Výskumná vzorka podľa oblasti pôsobenia 
4.4.1.1. Študenti ekológie 

Výskumnú vzorku tvorí 9 študentov ekológie. Všetci uviedli, že separujú odpad, na 

otázku prečo bolo najčastejšou odpoveďou, že sa zaujímajú o životné prostredie (78%). 

Rovnaký počet opýtaných má v blízkosti bydliska kontajnery na separovaný odpad, 

ktoré zabezpečuje obec (78%). Najviac triedenou surovinou sú plasty (100%). Takmer 

polovica opýtaných si myslí, že separovaný odpad aj osobitne spracováva a recykluje 

(44%). Väčšina opýtaných by po zistení, že sa odpad nespracúva osobitne a nerecykluje, 

zmenila postoj k separovaniu (78%) a snažila by sa o nápravu (56%). Všetci uviedli, že 

si dávajú pozor na šetrenie vody a elektrickej energie, a to najmä tým, že nenechávajú 

zbytočne pustenú vodu (89%) a nenechávajú zbytočne rozsvietené vo všetkých 

miestnostiach (78%). Viac ako polovica je toho názoru, že aj jednotlivec môže 

prostredníctvom environmentálnej zodpovednosti v domácnosti mať vplyv na životné 

prostredie (67%). Okrem jedného sa všetci zaujímajú o environmentálnu zodpovednosť 

vo svojej domácnosti (89%) a zároveň na to upozorňujú aj ostatných, alebo ich 

povzbudzujú, ale nekontrolujú (zhodne po 44%). Takmer polovica si myslí, že 

separovanie a šetrenie môže mať nejaký vplyv na zlepšenie vzťahov medzi ľuďmi, ale 

tento vplyv nie je zásadný (44%). Väčšinový bol názor, že príroda dáva človeku životný 

priestor a človek by sa o ňu mal náležite starať (89%). Tri štvrtiny si zároveň myslia, že 

vzťah k prírode môže odzrkadľovať vzťah ku ostatným ľuďom (78%).  
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1. Separujete (triedite) odpad? 
ÁNO 9 
zaujímam sa o životné prostredie 7 
z vlastného presvedčenia       3 
som tak vychovaná/ý  2 
zo zvyku (hlbšie sa nezamýšľam nad dôvodmi)       1 
 
2. Máte v blízkosti bydliska kontajnery/zberné nádoby na separovaný (triedený) 
odpad? 
áno 7 
nie 2 
Kto tieto kontajnery zabezpečuje? 
obec/mesto 7 
 
3. Ktoré z uvedených surovín triedite? 
plasty 9 
sklo 8 
papier 7 
kovy       3 
bioodpad       3 
nápojové kartóny  2 
 
4. Myslíte si, že sa odpad zo špecializovaných zberných nádob naozaj osobitne 
spracováva a recykluje? 
áno      4 
nie   3 
neviem  2 

  
5. Zmenil by sa Váš postoj k separovaniu, ak by ste zistili, že sa odpad po odnesení 
na skládke spracováva so zmiešaným odpadom a nerecykluje sa? 
ÁNO   7 
snažil/a by som sa o nápravu (petícia, protest...)        5 
prestal/a by som separovať   2 
NIE  2 
separoval/a by som naďalej  2 

 
6. Dávate si pozor na šetrenie vody a elektrickej energie? 
ÁNO   9 
nenechávam zbytočne pustenú vodu       8 
nenechávam zbytočne rozsvietené vo všetkých miestnostiach   7 
kratšie sa sprchujem/menej sa kúpem   4 
ak nepoužívam el. spotrebič, vytiahnem ho zo zásuvky     4 
neumývam riad pod tečúcou vodou   3 
špeciálne sa na to nezameriavam   1 
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7. Má podľa Vás separovanie odpadu a šetrenie energií v domácnosti zásadný 
vplyv na životné prostredie? 
áno, aj jednotlivec môže mať vplyv na životné prostredie        6 
áno, to ako sa správame v domácnosti, prenášame aj na svoje okolie        3 
nie, doma sa každý správa inak ako v spoločnosti   1 
nie, domácnosť spôsobuje len malé znečistenie oproti veľkým fabrikám    1 
 
8. Zaujímate sa o environmentálnu zodpovednosť vo Vašej domácnosti 
(separovanie, šetrenie energií nielen u Vás, ale aj u ostatných členov domácnosti)? 
ÁNO    8 
upozorňujem na to aj ostatných        4 
povzbudzujem aj ostatných, ale nekontrolujem ich       4 
vyžadujem to od každého v domácnosti   2 
NIE    1 
starám sa len sám o seba      1 

   
9. Môže podľa Vás separovanie odpadu a šetrenie energií zlepšiť vzťahy medzi 
ľuďmi? 
možno to má nejaký vplyv, ale nie zásadný   4 
áno, je to úzko späté       3 
neviem, nezdá sa mi to dôležité   2 
nie, nie je medzi tým žiadna súvislosť   1 
 
10. Čo si myslíte o vzťahu človek - príroda? 
príroda dáva človeku životný priestor a človek by sa o ňu mal náležite starať       8 
príroda je niečo do čoho by človek nemal v žiadnom prípade zasahovať  1 

 
11. Myslíte si, že vzťah k prírode môže odzrkadľovať vzťah ku ostatným ľuďom a 
blízkym? 
áno        7 
nikdy som sa nad tým nezamyslel/a        2 

 
4.4.1.2. Študenti biológie 

Výskumnú vzorku tvorí 18 študentov biológie. Takmer všetci uviedli, že separujú 

odpad (94%), na otázku prečo bolo najčastejšou odpoveďou, že sa zaujímajú o životné 

prostredie (61%). O niečo menší počet opýtaných má v blízkosti bydliska kontajnery na 

separovaný odpad (83%), ktoré zabezpečuje obec (78%). Najviac triedenými 

surovinami sú papier a plasty (obidve 78%). Viac ako polovica opýtaných nevie, či 

separovaný odpad aj osobitne spracováva a recykluje (56%). Väčšina opýtaných by po 

zistení, že sa odpad nespracúva osobitne a nerecykluje, zmenila postoj k separovaniu 

(67%) a snažila by sa o nápravu (28%). Skoro všetci uviedli, že si dávajú pozor na 

šetrenie vody a elektrickej energie (89%), a to najmä tým, že nenechávajú zbytočne 

pustenú vodu (78%) a nenechávajú zbytočne rozsvietené vo všetkých miestnostiach 

(72%). Takmer tretina je toho názoru, že aj jednotlivec môže prostredníctvom 
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environmentálnej zodpovednosti v domácnosti mať vplyv na životné prostredie (72%). 

Okrem troch sa všetci zaujímajú o environmentálnu zodpovednosť vo svojej domácnosti 

(83%) a polovica na to zároveň upozorňuje aj ostatných (50%). Takmer polovica si 

myslí, že separovanie a šetrenie môže mať nejaký vplyv na zlepšenie vzťahov medzi 

ľuďmi, ale tento vplyv nie je zásadný (44%). Väčšinový bol názor, že príroda dáva 

človeku životný priestor a človek by sa o ňu mal náležite starať (94%). Viac ako 

polovica si zároveň myslí, že vzťah k prírode môže odzrkadľovať vzťah ku ostatným 

ľuďom (61%). 

 
1. Separujete (triedite) odpad? 
ÁNO       17 
zaujímam sa o životné prostredie  11 
som tak vychovaná/ý  9 
z vlastného presvedčenia      6 
zo zvyku (hlbšie sa nezamýšľam nad dôvodmi)       5 
vedie ma k tomu spoločnosť/komunita, ktorej som súčasťou      1 
NIE   1 
nemám také možnosti (kontajnery na separovaný odpad)  1 
 
2. Máte v blízkosti bydliska kontajnery/zberné nádoby na separovaný (triedený) 
odpad? 
áno          15 
nie   3 
Kto tieto kontajnery zabezpečuje? 
obec/mesto           14 
neviem   3 
moja domácnosť z vlastných zdrojov      1 

   
3. Ktoré z uvedených surovín triedite? 
papier        14 
plasty        14 
sklo        13 
kovy        5 
bioodpad       5 
nápojové kartóny         4 

 
4. Myslíte si, že sa odpad zo špecializovaných zberných nádob naozaj osobitne 
spracováva a recykluje? 
neviem        10 
áno    4 
nie        2 
iné: dúfam; dúfam, ale vidím, že to hádžu smetiari dokopy 2 
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5. Zmenil by sa Váš postoj k separovaniu, ak by ste zistili, že sa odpad po odnesení 
na skládke spracováva so zmiešaným odpadom a nerecykluje sa? 
ÁNO  12 
snažil/a by som sa o nápravu (petícia, protest...)        5 
prestal/a by som separovať        2 
NIE   6 
separoval/a by som naďalej   6 
 
6. Dávate si pozor na šetrenie vody a elektrickej energie? 
ÁNO   16 
nenechávam zbytočne pustenú vodu        14 
nenechávam zbytočne rozsvietené vo všetkých miestnostiach    13 
neumývam riad pod tečúcou vodou        9 
ak nepoužívam el. spotrebič, vytiahnem ho zo zásuvky        6 
kratšie sa sprchujem/menej sa kúpem   3 
iné: nie vždy mi to vyjde  1 
NIE   2 
špeciálne sa na to nezameriavam    2 

 
7. Má podľa Vás separovanie odpadu a šetrenie energií v domácnosti zásadný 
vplyv na životné prostredie? 
áno, aj jednotlivec môže mať vplyv na životné prostredie         13 
áno, to ako sa správame v domácnosti, prenášame aj na svoje okolie        7 
nie, domácnosť spôsobuje len malé znečistenie oproti veľkým fabrikám    3 

 
8. Zaujímate sa o environmentálnu zodpovednosť vo Vašej domácnosti 
(separovanie, šetrenie energií nielen u Vás, ale aj u ostatných členov domácnosti)? 
ÁNO   15 
upozorňujem na to aj ostatných        9 
povzbudzujem aj ostatných, ale nekontrolujem ich   7 
vyžadujem to od každého v domácnosti        1 
NIE   3 
starám sa len sám o seba        1 
nechcem nikoho nútiť    1 

 
9. Môže podľa Vás separovanie odpadu a šetrenie energií zlepšiť vzťahy medzi 
ľuďmi? 
možno to má nejaký vplyv, ale nie zásadný   8 
áno, je to úzko späté     6 
nie, nie je medzi tým žiadna súvislosť      2 
neviem, nezdá sa mi to dôležité  2 

 
10. Čo si myslíte o vzťahu človek - príroda? 
príroda dáva človeku životný priestor a človek by sa o ňu mal náležite starať   17 
príroda slúži človeku na uspokojenie jeho potrieb        5 
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11. Myslíte si, že vzťah k prírode môže odzrkadľovať vzťah ku ostatným ľuďom a 
blízkym? 
áno        11 
nikdy som sa nad tým nezamyslel/a        7 

 
4.4.1.3. Študenti s rôznym zameraním 

Výskumnú vzorku tvorí 13 študentov s rôznym zameraním. Všetci okrem jedného 

uviedli, že separujú odpad (92%), na otázku prečo bolo najčastejšou odpoveďou, že sú 

tak vychovaní (62%). Rovnaký počet opýtaných má v blízkosti bydliska kontajnery na 

separovaný odpad (92%), ktoré zabezpečuje obec (77%). Najviac triedenou surovinou 

je sklo (92%). Tri štvrtiny opýtaných si myslia, že separovaný odpad aj osobitne 

spracováva a recykluje (77%). Väčšina opýtaných by po zistení, že sa odpad nespracúva 

osobitne a nerecykluje, zmenila postoj k separovaniu (92%) a prestala by separovať 

(28%). Takmer všetci uviedli, že si dávajú pozor na šetrenie vody a elektrickej energie 

(85%), a to najmä tým, že nenechávajú zbytočne pustenú vodu a nenechávajú zbytočne 

rozsvietené vo všetkých miestnostiach (zhodne po 54%). Skoro všetci sú toho názoru, 

že aj jednotlivec môže prostredníctvom environmentálnej zodpovednosti v domácnosti 

mať vplyv na životné prostredie (92%). Dve tretiny sa zaujímajú o environmentálnu 

zodpovednosť vo svojej domácnosti (62%)a iných k nej povzbudzujú, ale nekontrolujú 

(38%). Viac ako polovica si myslí, že separovanie a šetrenie môže mať nejaký vplyv na 

zlepšenie vzťahov medzi ľuďmi, ale tento vplyv nie je zásadný (62%). Väčšinový bol 

názor, že príroda dáva človeku životný priestor a človek by sa o ňu mal náležite starať 

(92%). Približne polovica si zároveň myslí, že vzťah k prírode môže odzrkadľovať 

vzťah ku ostatným ľuďom (54%). 

 
1. Separujete (triedite) odpad? 
ÁNO      12 
som tak vychovaná/ý      8 
zaujímam sa o životné prostredie      5 
z vlastného presvedčenia       4 
vedie ma k tomu spoločnosť/komunita, ktorej som súčasťou     2 
zo zvyku (hlbšie sa nezamýšľam nad dôvodmi)       1 
NIE   1 
iné: mám málo času  1 
 
 
2. Máte v blízkosti bydliska kontajnery/zberné nádoby na separovaný (triedený) 
odpad? 
áno   12 
nie       1 
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Kto tieto kontajnery zabezpečuje? 
obec/mesto        10 
naša ulica/bytový dom        1 
neviem     1 

    
3. Ktoré z uvedených surovín triedite? 
sklo      12 
plasty       11 
papier   8 
kovy       4 
nápojové kartóny         2 
bioodpad   1 
 
4. Myslíte si, že sa odpad zo špecializovaných zberných nádob naozaj osobitne 
spracováva a recykluje? 
áno        10 
neviem        2 
iné: pevne verím 1 
 
5. Zmenil by sa Váš postoj k separovaniu, ak by ste zistili, že sa odpad po odnesení 
na skládke spracováva so zmiešaným odpadom a nerecykluje sa? 
ÁNO  12 
prestal/a by som separovať        5 
snažil/a by som sa o nápravu (petícia, protest...)       4 
NIE   1 
separoval/a by som naďalej    1 

 
6. Dávate si pozor na šetrenie vody a elektrickej energie? 
ÁNO   11 
nenechávam zbytočne pustenú vodu        7 
nenechávam zbytočne rozsvietené vo všetkých miestnostiach        7 
kratšie sa sprchujem/menej sa kúpem        4 
ak nepoužívam el. spotrebič, vytiahnem ho zo zásuvky      3 
neumývam riad pod tečúcou vodou        1 
NIE   2 
špeciálne sa na to nezameriavam  1 

 
7. Má podľa Vás separovanie odpadu a šetrenie energií v domácnosti zásadný 
vplyv na životné prostredie? 
áno, aj jednotlivec môže mať vplyv na životné prostredie         12 
áno, to ako sa správame v domácnosti, prenášame aj na svoje okolie        5 
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8. Zaujímate sa o environmentálnu zodpovednosť vo Vašej domácnosti 
(separovanie, šetrenie energií nielen u Vás, ale aj u ostatných členov domácnosti)? 
ÁNO   8 
povzbudzujem aj ostatných, ale nekontrolujem ich        5 
upozorňujem na to aj ostatných        1 
vyžadujem to od každého v domácnosti        1 
NIE   5 
starám sa len sám o seba   2 
nechcem nikoho nútiť    1 

    
9. Môže podľa Vás separovanie odpadu a šetrenie energií zlepšiť vzťahy medzi 
ľuďmi? 
možno to má nejaký vplyv, ale nie zásadný   8 
neviem, nezdá sa mi to dôležité    3 
áno, je to úzko späté       1 
nie, nie je medzi tým žiadna súvislosť      1 
 
10. Čo si myslíte o vzťahu človek - príroda? 
príroda dáva človeku životný priestor a človek by sa o ňu mal náležite starať   12 
príroda je niečo do čoho by človek nemal v žiadnom prípade zasahovať   1 

      
11. Myslíte si, že vzťah k prírode môže odzrkadľovať vzťah ku ostatným ľuďom a 
blízkym? 
áno        7 
nikdy som sa nad tým nezamyslel/a   5 
nie    1 
 

4.4.1.4. Pracujúci ľudia 

Výskumnú vzorku tvorí 43 ľudí v produktívnom veku. Približne dve tretiny uviedli, že 

separujú odpad (67%), na otázku prečo bolo najčastejšou odpoveďou, že sa zaujímajú 

o životné prostredie (51%). Takmer rovnaký počet opýtaných má v blízkosti bydliska 

kontajnery na separovaný odpad (68%), ktoré zabezpečuje obec (66%). Najviac 

triedenou surovinou sú plasty (77%). Dve tretiny opýtaných si myslí, že separovaný 

odpad aj osobitne spracováva a recykluje (65%). Viac než polovica opýtaných by po 

zistení, že sa odpad nespracúva osobitne a nerecykluje, zmenila postoj k separovaniu 

(60%) a prestala by separovať (33%). Všetci okrem jedného uviedli, že si dávajú pozor 

na šetrenie vody a elektrickej energie (98%), a to najmä tým, že nenechávajú zbytočne 

pustenú vodu (98%) a nenechávajú zbytočne rozsvietené vo všetkých miestnostiach 

(91%). Takmer tri štvrtiny sú toho názoru, že aj jednotlivec môže prostredníctvom 

environmentálnej zodpovednosti v domácnosti mať vplyv na životné prostredie (72%). 

Väčšina sa zaujíma o environmentálnu zodpovednosť vo svojej domácnosti (79%) a na 

to upozorňujú aj ostatných (37%). Takmer polovica si myslí, že separovanie a šetrenie 
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môže mať nejaký vplyv na zlepšenie vzťahov medzi ľuďmi, ale tento vplyv nie je 

zásadný (44%). Väčšinový bol názor, že príroda dáva človeku životný priestor a človek 

by sa o ňu mal náležite starať (84%). Dve tretiny si zároveň myslia, že vzťah k prírode 

môže odzrkadľovať vzťah ku ostatným ľuďom (65%). 

 

1. Separujete (triedite) odpad? 
ÁNO       29 
zaujímam sa o životné prostredie       22 
z vlastného presvedčenia  18 
som tak vychovaná/ý      8 
vedie ma k tomu spoločnosť/komunita, ktorej som súčasťou      6 
zo zvyku (hlbšie sa nezamýšľam nad dôvodmi)       5 
NIE   14 
nemám také možnosti (kontajnery na separovaný odpad)  10 
iné: triedim iba v zamestnaní; nie je čas; nie, máme spaľovňu 3 
je mi to jedno  1 
 
2. Máte v blízkosti bydliska kontajnery/zberné nádoby na separovaný (triedený) 
odpad? 
áno        30 
nie   13 
Kto tieto kontajnery zabezpečuje? 
obec/mesto      29 
neviem        2 
iné: zamestnávateľ v práci; Kosit 2 
naša ulica/bytový dom       1 
 
3. Ktoré z uvedených surovín triedite? 
plasty        33 
sklo        28 
papier        22 
kovy        11 
bioodpad   8 
nápojové kartóny    5 

      
4. Myslíte si, že sa odpad zo špecializovaných zberných nádob naozaj osobitne 
spracováva a recykluje? 
áno        28 
neviem       14 
je mi to jedno  2 
nie        2 
iné: dúfam; dúfam, ale nie som si istý na 100%; časť snáď áno 3 
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5. Zmenil by sa Váš postoj k separovaniu, ak by ste zistili, že sa odpad po odnesení 
na skládke spracováva so zmiešaným odpadom a nerecykluje sa? 
ÁNO  26 
prestal/a by som separovať        14 
snažil/a by som sa o nápravu (petícia, protest...)   12 
NIE  13 
separoval/a by som naďalej   10 
je mi  to jedno  2 
neseparujem  1 

 
6. Dávate si pozor na šetrenie vody a elektrickej energie? 
ÁNO  42 
nenechávam zbytočne pustenú vodu        42 
nenechávam zbytočne rozsvietené vo všetkých miestnostiach   39 
neumývam riad pod tečúcou vodou       13 
kratšie sa sprchujem/menej sa kúpem   9 
ak nepoužívam el. spotrebič, vytiahnem ho zo zásuvky        7 
iné: A+ spotrebiče; úsporné žiarovky; kúrime slnkom; termostatické hlavice na 
radiátoroch 

4 

NIE   1 
špeciálne sa na to nezameriavam    1 

 
7. Má podľa Vás separovanie odpadu a šetrenie energií v domácnosti zásadný 
vplyv na životné prostredie? 
áno, aj jednotlivec môže mať vplyv na životné prostredie         31 
áno, to ako sa správame v domácnosti, prenášame aj na svoje okolie       17 
nie, doma sa každý správa inak ako v spoločnosti   5 
nie, domácnosť spôsobuje len malé znečistenie oproti veľkým fabrikám    5 
Neviem, nevidím tu súvislosť  1 

 
8. Zaujímate sa o environmentálnu zodpovednosť vo Vašej domácnosti 
(separovanie, šetrenie energií nielen u Vás, ale aj u ostatných členov domácnosti)? 
ÁNO   34 
upozorňujem na to aj ostatných       16 
povzbudzujem aj ostatných, ale nekontrolujem ich        14 
vyžadujem to od každého v domácnosti   13 
NIE   9 
nechcem nikoho nútiť   4 
je mi to jedno   3 
starám sa len sám o seba   1 
 
9. Môže podľa Vás separovanie odpadu a šetrenie energií zlepšiť vzťahy medzi 
ľuďmi? 
možno to má nejaký vplyv, ale nie zásadný   19 
nie, nie je medzi tým žiadna súvislosť   10 
áno, je to úzko späté   8 
neviem, nezdá sa mi to dôležité    6 
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10. Čo si myslíte o vzťahu človek - príroda? 
príroda dáva človeku životný priestor a človek by sa o ňu mal náležite starať   36 
príroda slúži človeku na uspokojenie jeho potrieb        11 
príroda je niečo, do čoho by človek nemal v žiadnom prípade zasahovať        4 

 
11. Myslíte si, že vzťah k prírode môže odzrkadľovať vzťah ku ostatným ľuďom a 
blízkym? 
áno       28 
nikdy som sa nad tým nezamyslel/a   10 
nie      5 
 

4.4.1.5. Dôchodcovia 

Výskumnú vzorku tvorí 5 dôchodcov. Takmer všetci uviedli, že separujú odpad (80%), 

na otázku prečo bolo najčastejšou odpoveďou, že sa zaujímajú o životné prostredie 

(80%). Nadpolovičný počet opýtaných má v blízkosti bydliska kontajnery na 

separovaný odpad (60%), ktoré zabezpečuje obec (80%). Najviac triedenou surovinou 

sú plasty (100%). Viac ako polovica opýtaných si myslí, že separovaný odpad aj 

osobitne spracováva a recykluje (60%). Všetci opýtaní by po zistení, že sa odpad 

nespracúva osobitne a nerecykluje, zmenili postoj k separovaniu (100%) a prestali by 

separovať (60%). Všetci uviedli, že si dávajú pozor na šetrenie vody a elektrickej 

energie, a to najmä tým, že nenechávajú zbytočne pustenú vodu a nenechávajú zbytočne 

rozsvietené vo všetkých miestnostiach (všetko 100%). Všetci sú toho názoru, že aj 

jednotlivec môže prostredníctvom environmentálnej zodpovednosti v domácnosti mať 

vplyv na životné prostredie (100%). Všetci sa zaujímajú o environmentálnu 

zodpovednosť vo svojej domácnosti (100%) zároveň ju vyžadujú od každého 

v domácnosti a upozorňujú na to aj ostatných (zhodne po 80%). Viac ako tri štvrtina si 

myslí, že separovanie a šetrenie je úzko späté so zlepšovaním vzťahov medzi ľuďmi 

(80%). Názor všetkých bol, že príroda dáva človeku životný priestor a človek by sa o ňu 

mal náležite starať (100%). Všetci si zároveň myslia, že vzťah k prírode môže 

odzrkadľovať vzťah ku ostatným ľuďom (100%). 

 

1. Separujete (triedite) odpad? 
ÁNO      4 
zaujímam sa o životné prostredie       4 
z vlastného presvedčenia      3 
vedie ma k tomu spoločnosť/komunita, ktorej som súčasťou      2 
som tak vychovaná/ý      1 
NIE   1 
nemám také možnosti (kontajnery na separovaný odpad)  1 
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2. Máte v blízkosti bydliska kontajnery/zberné nádoby na separovaný (triedený) 
odpad? 
áno        3 
nie   2 
Kto tieto kontajnery zabezpečuje? 
obec/mesto        4 
iné: raz za mesiac prídu zozbierať separovaný odpad 1 

 
3. Ktoré z uvedených surovín triedite? 
plasty    5 
papier        4 
sklo       3 
kovy        1 

 
4. Myslíte si, že sa odpad zo špecializovaných zberných nádob naozaj osobitne 
spracováva a recykluje? 
áno       3 
neviem   2 

      
5. Zmenil by sa Váš postoj k separovaniu, ak by ste zistili, že sa odpad po odnesení 
na skládke spracováva so zmiešaným odpadom a nerecykluje sa? 
ÁNO 5 
prestal/a by som separovať     3 
snažil/a by som sa o nápravu (petícia, protest...)       2 

   
6. Dávate si pozor na šetrenie vody a elektrickej energie? 
ÁNO   5 
nenechávam zbytočne pustenú vodu        5 
nenechávam zbytočne rozsvietené vo všetkých miestnostiach        5 
ak nepoužívam el. spotrebič, vytiahnem ho zo zásuvky        2 
kratšie sa sprchujem/menej sa kúpem       2 
  
7. Má podľa Vás separovanie odpadu a šetrenie energií v domácnosti zásadný 
vplyv na životné prostredie? 
áno, aj jednotlivec môže mať vplyv na životné prostredie        5 
áno, to ako sa správame v domácnosti, prenášame aj na svoje okolie   4 

     
8. Zaujímate sa o environmentálnu zodpovednosť vo Vašej domácnosti 
(separovanie, šetrenie energií nielen u Vás, ale aj u ostatných členov domácnosti)? 
ÁNO 5 
vyžadujem to od každého v domácnosti       4 
upozorňujem na to aj ostatných      4 
povzbudzujem aj ostatných, ale nekontrolujem ich   1 

      
9. Môže podľa Vás separovanie odpadu a šetrenie energií zlepšiť vzťahy medzi 
ľuďmi? 
áno, je to úzko späté   4 
možno to má nejaký vplyv, ale nie zásadný   1 
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10. Čo si myslíte o vzťahu človek - príroda? 
príroda dáva človeku životný priestor a človek by sa o ňu mal náležite starať   5 
príroda slúži človeku na uspokojenie jeho potrieb        1 
 
11. Myslíte si, že vzťah k prírode môže odzrkadľovať vzťah ku ostatným ľuďom a 
blízkym? 
áno        5 
 
4.4.2. Výskumná vzorka podľa náboženského vyznania 

Výskumnú vzorku sme podľa náboženského vyznania rozdelili na šesť skupín (viď 

Graf č. 4). Je dôležité podotknúť, že je potrebné brať ohľad na početnosť v jednotlivých 

skupinách, keďže napríklad v skupine Rímskokatolíckej cirkvi bolo 34 respondentov 

a v skupine Pravoslávnej cirkvi len dvaja. Pri niektorých skúmaných otázkach bol 

percentuálny pomer odpovedí rovnaký, preto sa viac skupín odráža v jednom grafe. 

V tomto prípade ide o päť o percentuálnu, nie o kvantitatívnu zhodu.  

1. Separujete odpad? 

 Graf č.  5 
 

 Graf č.  6 
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 Graf č.  7 
 

 Graf č.  8 
 

 Graf č.  9 
 

2. Dávate si pozor na šetrenie vody a elektrickej energie? 

 Graf č.  10 
 



70 

 Graf č.  11 
 

 Graf č.  12 
 

3. Môže separovanie a šetrenie zlepšiť vzťahy medzi ľuďmi? 

 Graf č.  13 
 

 Graf č.  14 
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 Graf č.  15 
 

 Graf č.  16 
 

 Graf č.  17 
 

 Graf č.  18 
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4. Môže vzťah k prírode odzrkadľovať vzťah ku ostatným? 

 Graf č.  19 
 

 Graf č.  20 
  

 Graf č.  21 
 

 Graf č.  22 
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 Graf č.  23 
 

 Graf č.  24 
 

5. Zodpovedný prístup pri vypĺňaní dotazníka: Koľkí z opýtaných vyjadrili svoj 
názor na otázku, či existuje súvis medzi postojom k životnému prostrediu, 
praktikovanému v domácnosti a vzťahom k sebe samému a iným ľuďom? 

 

 Graf č.  25 
 

 Graf č.  26 
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 Graf č.  27 
 

 Graf č.  28 
 

4.4.3. Názory respondentov 
Respondenti mali na záver dotazníka vyjadriť svoj názor na otázku: Ako vnímate 

súvis medzi postojom človeka k životnému prostrediu, ktorý praktizuje v domácnosti, 

a jeho vzťahom k sebe samému a k ľuďom vo svojom okolí? 

Svoj názor vyjadrilo 60 respondentov: 

! Je to rôzne, no väčšina zmýšľajúcich v environmentálnom duchu sa snaží žiť aj 

k iným ľuďom láskavo i k sebe ako aj k prírode. 

! Vnímam ho tak, že ak človek praktizuje v domácnosti určité hodnoty, tak ich 

praktizuje aj v prírode a k ľuďom. Správa sa tak podľa toho, ako je vychovávaný 

v rodine alebo v škole. 

! Ak sa zmení samotný jednotlivec a jeho chápanie k životnému prostrediu, zmení 

sa aj jeho ľudstvo. Jedine tak môžeme ochrániť životné prostredie. 

! Pre človeka by malo byť prirodzené starať sa a zveľaďovať svoje okolie. 

Nezáujem človeka o životné prostredie len poukazuje na jeho sebeckosť 

a ľahostajnosť voči ľuďom, ktorí budú využívať prostredie po ňom. 

! Podľa mňa to spolu úzko súvisí. Ak má človek poriadok sám v sebe, je duševne 

vyrovnaný a dostatočne uvedomelý, udržiava poriadok takým spôsobom, že čo 

najmenej poškodzuje a zaťažuje okolie a ľudí okolo seba a ak človeku záleží na ňom 
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samom, tak by sa mal prirodzene zaujímať a pričiňovať o to, aby žil v zdravom 

prostredí on a tiež ľudia, čo prídu po ňom. 

(študenti ekológie) 

 

! Nikdy sa nezamýšľam nad takými filozofickými otázkami, keďže som praktický 

človek študujúci vedecký odbor, kde sú pre mňa podstatné len fakty. 

! Vzťah k životnému prostrediu má súvis so správaním v domácnosti a k blízkym. 

Človek, ktorý si neváži prírodu si neváži ani ľudí.  

! Človek si sám vyberá to aký postoj zaujme k prírode a prostrediu, a teda ku sebe 

samému a okoliu.  

! Človek tým ako sa správa či už k prírode alebo k ostatným ľuďom ukazuje, aký 

je. 

! Keď sa človek správa milo k iným ľuďom, tak by sa mal aj k prírode správať 

tak, aby ju neničil, aby ju zveľaďoval a staral sa o ňu. 

! Keď sa stará o prírodu, tak podľa mňa je viac starostlivý k svojmu okoliu 

a k ľuďom, ktorý ho obklopujú. 

! Viac sa zaujíma o veci okolo seba, čo sa okolo neho deje. Stará sa a neignoruje. 

Snaží sa o nápravu, chce zmenu, nečaká na ňu pasívne, ale aj niečo pre ňu urobí. 

! Podľa mňa to súvisí s mierou uvedomelosti a ak viem, že je dôležité žiť 

v zdravom prostredí, že je to taktiež dôležité pre moje okolie a prípadné deti vyrastať 

vo svete, kde ešte príroda existuje a je relatívne čistá, budem sa o ňu starať. Ak však 

som egoista a príliš veľa času mi zaberá myslenie na seba samého, na prírodu 

a životné prostredie mi už nezvýši čas. 

! Ak je človek šetrnejší a ohľaduplnejší k prostrediu a záleží mu skôr na jeho 

rozvíjaní ako ničení, má rovnaký postoj aj k ľuďom. Záleží hlavne od citov a povahy 

človeka. 

(študenti biológie) 

 

! Podľa mňa tento postoj nemá vplyv na vzťah k sebe samému. K ľuďom v okolí 

akurát v tom, že ak separujú spoločne, tak to pre jednotlivca má väčší zmysel – čiže 

to možno v istom zmysle buduje aj úctu k druhým – keď už druhí separujú a snažia 

sa, tak budem aj ja ako jednotlivec a naopak. 

! Myslím, že môže, pretože rovnako ako nemôžeme brať ako samozrejmosť ľudí 

v našom okolí, tak ani prírodu tak nemožno poňať. Môže existovať určitá paralela 
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medzi človekom so sebeckými sklonmi vo vzťahu k iným ľuďom a jeho 

bezohľadnosti ku životnému prostrediu, ale nemusí to byť pravidlo, aj keď miera 

pravdepodobnosti u takého človeka bude určite vyššia. 

! Tým sa prejavuje to, že nie je egoista a záleží mu na prostredí, jeho okolí 

a spoločnosti. Ak má však k tomuto laxný prístup prejavuje sa jeho egoizmus. 

! Žiaden človek nemôže pristupovať ku zlepšovaniu životného prostredia sebecky, 

nakoľko každá takáto snaha má globálny vplyv a nie je možné meniť len svoju časť 

prostredia (len vzduch, ktorý dýcham ja alebo vodu, ktorú pijem). Každá prejavená 

iniciatíva je snahou pomôcť celej spoločnosti a človek tak dáva najavo, že tento svet 

a ľudia v ňom mu nie sú ľahostajný. Navyše boj za lepšie životné prostredie je 

tímová hra a nie individuálna záležitosť, a teda aj takto človek prejavuje svoju 

schopnosť spolupracovať a postoj ku spolupatričnosti 

! Nikdy som sa nad tým nezamýšľala a nevidím v tom iný súvis, než že ak má 

človek rád druhého človeka (svojho blížneho), každý takýto láskavý človek má 

v sebe prirodzený priaznivý vzťah aj k prírode. 

! Ľudia, ktorí separujú odpad, šetria energiu, vodu, atď. môžu byť na seba hrdí, 

pretože robia niečo pre prírodu.  

! Na to, aby človek dokázal milovať či prírodu, ľudí a v neposlednom rade aj 

hmotné veci, mal by v prvom rade vedieť mať rád sám seba. 

! Bohužiaľ, neseparujem, ale rada by som to v budúcnosti zmenila – zlepšil by sa 

môj pocit zo seba, z čoho vyplýva ja pozitívnejší postoj k okoliu.  

! Vzťah k prírode je dôležitý. Človek si váži prírodu aj šudí okolo seba. 

! Ak sa človek nestará o prostredie, v ktorom žije a nepovzbudzuje k tomu ja 

ostatných, určite to zle vplýva na ľudí v spoločenstve, v ktorom žije. Podľa môjho 

názoru je dôležité, aby sme sa o svoju domácnosť starali tak, aby sme boli dobrým 

príkladom pre svojich blízkych a ľuďom vo svojom okolí.  

! Neviem odpovedať na danú otázku. 

! Vzťah človeka k životnému prostrediu súvisí s jeho postojom k sebe samému, 

pretože tak, ako sa správame k sebe, svojej domácnosti a k ostatným ľuďom, tak by 

sme sa mali správať aj ku prostrediu, v ktorom žijeme.  

(študenti s rôznym zameraním) 
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! Nevnímam žiaden takýto vzťah 

! Určite existuje nejaký súvis, ale postoj k životnému prostrediu a postoj k ľuďom 

vo svojom okolí môže aj nemusí byť vždy pozitívny a rovnaký 

! Príroda mi dáva možnosť pestovať zeleninu na záhrade, starať sa o to. Taktiež je 

to priestor na odreagovanie a nabranie nových síl a myšlienok. Človek, ktorý má 

možnosť takto tráviť čas si podľa mňa viac váži prírodu a to, čo ponúka. A keďže 

mám malé dieťa som za to vďačná. 

! Človek s pozitívnym postojom k životnému prostrediu je ohľaduplnejší voči 

svojmu okoliu a ľuďom, je viac asertívny. Škoda, že nie všade v Košiciach sú 

vytvorené podmienky na separovanie odpadu. 

! Ľudia sú k sebe zlý, nieto ešte dobrý k prírode. Ničia všetko, čo sa dá. A nikto 

s tým nič nerobí. 

! Človek, ktorý nemá rád prírodu - životné prostredie v ktorom žije, si 

neuvedomuje následky toho postoja k sebe samému a ľuďom, ktorých má rád. Život 

človeka je úplne závislý na zdravom, čistom životnom prostredí. 

! Ak sa stará o seba a svoje okolie, zaujíma sa aj o životné prostredie. 

! Ľudia by mali vnímať prírodu ako svoju rodinu. Dáva nám všetko a človek, ak je 

unavený, utieka sa do prírody. 

! Každý z nás je súčasťou prírody. Ako sa my správame k nej, ona sa správa 

k nám. To, čo dávame prírode teraz my, zanecháme do budúcnosti našim deťom. Ak 

devastácia prírody bude pokračovať, pomstí sa nám príroda spätne. 

! Človek, ktorý má kladný  postoj a chráni životné prostredia, vychová tak aj svoje 

deti a ovplyvňuje taktiež aj okolie k zodpovednosti za ochranu životného prostredia, 

skrášľovaniu okolia, radosti z prírody. 

! Je to o zodpovednosti. 

! Ak človeku nezáleží na okolí, v ktorom žije, pravdepodobne mu nebude záležať 

ani na ľuďoch okolo neho. 

! Napríklad separovaním odpadu človek prispieva k zlepšeniu životného 

prostredia a môže ho to samotného povzbudiť k ďalším krokom a priviesť 

k takémuto správaniu aj iných. 

! Nevnímam. 

! Ja to nejako nevnímam, pretože sa nad takými vecami ani nezamýšľam, trápia 

ma iné veci a mám iné starosti, ako sa nad takými vecami zamýšľať. Ale nemám nič 

proti ľuďom, ktorý chránia životné prostredie. 
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! Podľa mňa nie je súvislosť medzi vzťahom k sebe samému a vzťahu 

k životnému prostrediu. 

! Zodpovedne. 

! Všetko so všetkým súvisí a tak, ako sa my správame, tak sa nám to raz vráti. 

! O životné prostredie sa máme starať, je to naša povinnosť, pretože príroda, ktorá 

bola stvorená našim Stvoriteľom od počiatku sveta, máme ju zveľaďovať, udržiavať, 

lebo človek a príroda patria k sebe. Keby nebolo prírody neexistoval by život na 

Zemi. Preto je tak dôležité, aby ľudia dbali o čistotu, poriadok, aby vždy bola 

harmónia medzi prírodou a človekom. Aby sme takto vyjadrili našu vďačnosť Božej 

prozreteľnosti za dary krásy všade vôkol nás. 

! Človek, ktorý sa zodpovedne stará o svoje životné prostredie, prenáša to aj na 

svoje okolie (t.j. rodinných príslušníkov, kolegov). Pomáha tým v prvom rade seba, 

svojim blízkym a celej spoločnosti. K otázke šetrenia energie a separovania odpadov 

by sme mali pristupovať zodpovednejšie, kvôli generácii, ktorá prichádza po nás. 

! Životné prostredie má vplyv na život človeka, znečistené životné prostredie 

môže ohroziť zdravie ľudí. 

! Ľudia s kladným vzťahom k prírode sú zvyčajne „lepší” aj vo vzťahu k iným 

ľuďom. 

! Neviem sa k tomu vyjadriť. 

! Pomaly ale isto prírodu ľudstvo zahubí. 

! Ako veľmi vzdialené záležitosti. 

! Človek, ktorý sa zaujíma o životné prostredie a robí niečo pre nápravu, je človek 

so záujmom, nie je ľahostajný. Môže mať poctivejší prístup a vidí možnosť k ničomu 

prispieť. Podobne sa môže prejavovať jeho vzťah a postoj k ostatným ľuďom. 

! Tento súvis nevnímam. 

! Ak sa človek stará o životné prostredie, stará sa aj o svoju budúcnosť. 

! Všetko je navzájom prepojené, ak sme ľahostajní k prírode, tým pádom aj 

k svojmu okoliu a aj k sebe. 

(pracujúci ľudia) 

 

! Človek s ľahostajným postojom k svojmu okoliu si neváži seba samého, a tak si 

málo váži aj ostatných ľudí. 

! Život človeka je úzko spätý so životným prostredím, preto by nemal 

znečisťovať, čim by znepríjemňoval život sebe a ostatným. 
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! Ak sa snaží šetriť doma, šetrí aj prírodu, ktorú nám dal Stvoriteľ. 

! Je to veľmi potrebné, príroda nás chráni a mali by sme k nej mať úctu. Tým, že 

robíme tie kroky, ktoré sú tu uvedené, môžeme na našej planéte Zem urobiť veľa 

dobrého. 

! Ak ľudia budú poznať svoje okolie, krajinu, v ktorej žijú a spôsob jej existencie, 

aj svoje vlastné postavenie v nej, lepšie pochopia a pravdepodobne aj zlepšia 

vzájomné vzťahy medzi sebou. Každý človek musí začať od seba. 

(dôchodcovia) 

4.5. Zhrnutie výsledkov výskumu  
Vo výskume sme sa zamerali na tieto základné otázky: 

1. Separujete odpad? Z akých dôvodov, aké suroviny, má to nejaký význam? 

2. Šetríte vodu a energie? Akým spôsobom? 

3. Vnímate vzťah medzi správaním sa voči životnému prostrediu a správaním sa 

medzi ľuďmi a k sebe samému? 

    výskumné skupiny: 
 

otázky: 

študenti 
ekológie 

študenti 
biológie 

študenti 
s rôznym 
zameraním 

pracujúci 
ľudia 

dôchodco
via 

separujem odpad 100% 94% 92% 67% 80% 
šetrím vodu a energie 100% 89% 85% 98% 100% 
vzťah k prírode môže 
odzrkadľovať vzťah 
ku ostatným ľuďom 

78% 61% 54% 65% 100% 

Dospeli sme k týmto záverom: 

1. Najviac ľudí separuje zo skupiny študentov ekológie, až 100% opýtaných. Vo 

všetkých skupinách najviac respondentov separuje z dôvodu záujmu o životné 

prostredie, okrem skupiny študentov s rôznym zameraním, kde je najčastejším dôvodom 

výchova. Najviac triedenou surovinou sú plasty, na prvom mieste boli v štyroch 

výskumných skupinách, okrem študentov s rôznym zameraním, ktorí najviac triedia 

sklo. Najviac opýtaných, ktorý by po zistení, že sa odpad nespracúva osobitne 

a nerecykluje, zmenili postoj k separovaniu a snažili by sa o nápravu, je zo skupín 

študentov ekológie a biológie, zatiaľ čo väčšina respondentov ostatných výskumných 

skupín by prestala separovať – najväčší percentuálny podiel má skupina dôchodcov, kde 

by tak urobilo až 60% . 

2. Skupiny, v ktorých 100% opýtaných šetrí vodu a energie, sú študenti ekológie 

a dôchodcovia. Pri študentoch biológie a rôzneho zamerania môžeme pozorovať určitý 

pokles v porovnaní so separovaním odpadu, naopak pri pracujúcich ľuďoch 
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a dôchodcoch percentá pri šetrení výrazne stúpajú. Môžeme predpokladať, že študenti, 

ktorí sú pravdepodobne ekonomicky závislí a vo väčšine prípadoch žijú s rodičmi, 

nemajú takú mieru zodpovednosti v otázkach šetrenia energií, ktoré je úzko späté 

s ekonomickou situáciou. Naopak pracujúci ľudia a dôchodcovia prikladajú šetreniu 

väčší význam ako separovaniu, čo môže odrážať fakt, že za ich environmentálne 

zodpovedným správaním v domácnosti stoja okrem iného najmä ekonomické motívy. 

Vo všetkých skupinách sa snaha o šetrenie prejavuje tým, že ľudia nenechávajú 

zbytočne pustenú vodu a rozsvietené vo viacerých miestnostiach, no najviac takýchto 

ľudí je práve v skupinách produktívnych ľudí a dôchodcov. 

3. To, či existuje spojitosť medzi vzťahom k prírode a sociálnymi vzťahmi, potvrdili 

v najväčšej miere dôchodcovia. Ostatné skupiny vyjadrili určitú mieru existencie tohto 

vzťahu len v tesne nadpolovičnej väčšine. Respondenti však z veľkej časti neuviedli, 

prečo si myslia, že medzi týmito dvoma vzťahmi existuje prípadne nejestvuje spojitosť. 

Skutočnosť, že až 86% respondentov uviedlo príslušnosť k určitému náboženstvu, 

z čoho 83% tvoria kresťania, z toho až 69% je katolíkov, spojitosť Boha s prírodou, 

ktorá je podľa kresťanskej viery považovaná za stvorenie, sme mohli pozorovať len 

v troch prípadoch. Tento fakt považujeme za veľmi závažný. Predpokladáme, že 

uvedenie príslušnosti k určitej náboženskej skupine môže byť zavádzajúce, pretože 

v súčasnom svete prebieha trend povrchného stavania sa ako ku otázkam viery, tak aj 

k otázkam povinnosti či zodpovednosti. 

Túto povrchnosť sme mohli pozorovať pri spracovávaní údajov z dotazníkov, ktoré 

boli vo veľkej miere neúplné, prípadne bolo označených niekoľko protichodných 

tvrdení, z ktorých nie je možné celkom presne určiť profil jednotlivých skupín, no vo 

všeobecnosti môžeme konštatovať, že schopnosť sústrediť sa, venovať svoj čas, 

zodpovednosť a sebaprezentácia neboli na najlepšej úrovni. Výskumná vzorka však aj 

napriek týmto nezrovnalostiam splnila svoj účel a dáta, ktoré sme získali, pomohli pri 

náčrte environmentálnej zodpovednosti v súčasných domácnostiach a jej vplyvu na 

sociálne vzťahy.  
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Záver 
 Cieľom práce bolo zistiť, či existuje prepojenosť medzi environmentálnou 

zodpovednosťou a sociálnymi vzťahmi. Výskum neprebehol na veľmi veľkej vzorke, no 

tá bola dosť rozmanitá na to, aby nám poskytla uhol pohľadu súčasných ľudí na 

skúmanú problematiku. Splnenie cieľa hodnotíme kladne najmä v tom zmysle, že 

povzbudil ľudí zamyslieť sa nad vecami, nad ktorými bežne neuvažujú a možno aj tento 

výskum svojou troškou prispel k zväčšeniu ekologického povedomia.  

Ciele, ktoré sme si dali sme splnili, hoci jednoznačný vplyv environmentálnej 

zodpovednosti jednotlivca v domácnosti na medziľudské vzťahy sme na základe 

sociologického výskumu nezaznamenali. Vzťahy sú komplexnou záležitosťou a hoci 

kontext životného prostredia na nich vplýva nemalou mierou, ľudia si túto spojitosť 

často buď neuvedomujú, alebo ju berú len ako jednu z mnohých zložiek vzťahu k iným 

ľuďom. 

Ľudia nevnímajú domácnosť ako primárne miesto styku s prírodou a starostlivosťou 

o ňu rozumejú skôr dobrý vzťah k zvieratám, pobyty v prírode bez jej ničenia, radosť 

z estetickej krásy prírody a podobne. Činnosti späté s environmentálnou 

zodpovednosťou domácnosti, ktorými boli pre účely tejto diplomovej práce separovanie 

odpadu a šetrenie energií, sú motivované okrem záujmom o životné prostredie najmä 

zvykom či výchovou. Až 94% respondentov sa pozitívne vyjadrilo k šetreniu vody 

a energií, oproti tomu separovaniu sa venuje 81% respondentov, a vo väčšine 

domácností prebieha vo viac povrchnejšej rovine. Keďže zo separovania neplynie 

žiaden finančný bonus, je šetrenie energií širšie rozšírené a môžeme predpokladať, že 

práve ekonomická stránka a nie blaho prírody je v tomto prípade motiváciou. 

Spoločnosť je skôr orientovaná na spoločenské vzťahy a aj vzťah k prírode 

odvodzujú zo vzťahu k iným ľuďom, než vzťah k iným ľuďom od vzťahov k prírode. 

Môžeme teda konštatovať, že aj pri nie úplne zodpovednom vyplnení dotazníkov zo 

strany respondentov, sme dospeli k záveru, že existuje spojitosť medzi vzťahom 

k prírode a vzťahom k ostatným ľuďom. Uvedomujeme si teda, že ak znečisťujeme 

prírodu, tak znečisťujeme aj sami seba? 

Veľká časť výskumnej vzorky neuviedla svoj názor na vplyv vzťahu k prírode na 

medziľudské vzťahy, prípadne sa nad takouto spojitosťou ešte nezamýšľala. 

U niektorých opýtaných došlo aj k zamysleniu a mohli sme pozorovať záujem o danú 

problematiku, no pre väčšiu časť respondentov nie táto problematika pálčivá alebo 



82 

zaujímavá. Opýtaní väčšinou reflektovali egoizmus či sebeckosť iných ľudí v rámci 

medziľudských vzťahov i vzťahov k prírode. Zo spôsobu, akým boli odpovede uvedené 

je zjavné, že ľudí viac trápi otázka sociálnych vzťahov a stav spoločnosti po politickej 

či hospodárskej stránke, než problémy životného prostredia.  

Myslíme si, že na tomto mieste by bola vhodná určitá miera vzdelávania, 

informovanosti či diskusií, pretože hoci niektorí vyjadrili určitú citlivosť voči 

problematike, je zjavné, že táto téma je v spoločnosti málo diskutovaná, málo prebádaná 

a nedostatočne popísaná. 
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Prílohy 
Príloha č. 1: Dotazník 
 

DOTAZNÍK 
 
Pohlavie: 

žena   ☐          muž   ☐ 
 
Vek: 

6 – 14  ☐    15 – 19  ☐   20 – 29  ☐   30 – 39  ☐   40 – 49  ☐   50 – 59  ☐    nad 60  ☐ 
 
Stav: 

> slobodná/ý  ☐    vo vzťahu  ☐     vydatá/ženatý  ☐     rozvedená/ý  ☐       vdova/ec  ☐ 

> bezdetná/ý  ☐       mám deti  ☐ 
 
Bydlisko: 
- bývate: 

> v meste  ☐     na vidieku ☐  

> v dome  ☐     v byte  ☐     iné .............................................................................  ☐        
                                                                  (napr. internát, chata, karavan...) 
môžete zaškrtnúť aj viac možností: 

> sám/a  ☐     s partnerom  ☐     s rodičmi  ☐     s deťmi  ☐     viac generácií  ☐     

s priateľmi  ☐      

iné ...............................................................................................   ☐   
          (napr. s inými rodinnými príslušníkmi, s kolegami...) 
 
Zamestnanie: 

žiak ZŠ  ☐     študent SŠ  ☐     študent VŠ  ☐   zamestnaný  ☐     nezamestnaný  ☐       

dôchodca  ☐ 
iné..............................................................................................  ☐  (živnostník, opatrovateľka...) 

 
- oblasť: ...................................................................................................................................... 
(v prípade školy uveďte odbor/druh školy, v prípade zamestnania oblasť, v ktorej pracujete 

a funkciu, ak ste dôchodca, uveďte Vašu profesiu alebo posledné zamestnanie) 
 
Náboženské vyznanie: 

rímskokatolícka cirkev ☐    gréckokatolícka cirkev ☐   reformovaná cirkev (evanjelici, 

kalvíni, luteráni) ☐     pravoslávna cirkev ☐     neveriaci ☐ 
iné................................................................................................................................  ☐ (uveďte) 
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1. Separujete (triedite) odpad? 

áno  ☐     nie  ☐ 
- pri obidvoch možnostiach uveďte prečo (môžete zaškrtnúť aj viac odpovedí):  

zaujímam sa o životné prostredie ☐     z vlastného presvedčenia ☐     som tak vychovaná/ý 

☐    vedie ma k tomu spoločnosť/komunita, ktorej som súčasťou ☐    zo zvyku (hlbšie sa 

nezamýšľam nad dôvodmi) ☐     nemám také možnosti (kontajnery na separovaný odpad) ☐     

myslím si, že to nemá význam ☐     je mi to jedno ☐ 
iné....................................................................................................................  ☐  (uveďte)                                                                                                                                                                        
 

2. Máte v blízkosti bydliska kontajnery/zberné nádoby na separovaný (triedený) 
odpad? 

áno  ☐     nie  ☐ 
- kto tieto kontajnery zabezpečuje? 

obec/mesto  ☐     naša ulica/bytový dom  ☐    moja domácnosť z vlastných zdrojov  ☐     

neviem  ☐      iné.......................................................................................................  ☐  (uveďte) 
 
3. Ktoré z uvedených surovín triedite? 

papier  ☐     plasty  ☐     sklo  ☐     kovy  ☐     nápojové kartóny  ☐      bioodpad  ☐     

iné................................................................................................................................  ☐ (uveďte) 
 
4. Myslíte si, že sa odpad zo špecializovaných zberných nádob naozaj osobitne 

spracováva a recykluje? 

áno  ☐     neviem  ☐     je mi to jedno  ☐     nie  ☐     

iné...............................................................................................................................  ☐  (uveďte) 
 
5. Zmenil by sa Váš postoj k separovaniu, ak by ste zistili, že sa odpad po odnesení na 

skládke spracováva so zmiešaným odpadom a nerecykluje sa? 

áno ☐  

> snažil/a by som sa o nápravu (petícia, protest...)  ☐     prestal/a by som separovať  ☐     

iné................................................................................................................................ ☐  (uveďte) 

nie  ☐ 

> separoval/a by som naďalej  ☐     je mi to jedno  ☐     neseparujem  ☐     

iné..............................................................................................................................  ☐   (uveďte) 
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6. Dávate si pozor na šetrenie vody a elektrickej energie? 

áno  ☐ 

> nenechávam zbytočne pustenú vodu  ☐     kratšie sa sprchujem/menej sa kúpem  ☐     

neumývam riad pod tečúcou vodou  ☐     ak nepoužívam el. spotrebič, vytiahnem ho zo 

zásuvky  ☐     nenechávam zbytočne rozsvietené vo všetkých miestnostiach  ☐      

iné..........................................................................................................................   ☐ (uveďte) 

nie  ☐ 

> špeciálne sa na to nezameriavam  ☐     nechcem sa nijako obmedzovať  ☐     je mi to 

jedno  ☐     iné...........................................................................................................  ☐  (uveďte) 
 
7. Má podľa Vás separovanie odpadu a šetrenie energií v domácnosti zásadný vplyv na 

životné prostredie? 

áno, aj jednotlivec môže mať vplyv na životné prostredie ☐       áno, to ako sa správame 

v domácnosti, prenášame aj na svoje okolie  ☐     nie, doma sa každý správa inak ako v 

spoločnosti  ☐     nie, domácnosť spôsobuje len malé znečistenie oproti veľkým fabrikám  ☐     

neviem, nevidím tu súvislosť  ☐ 
iné................................................................................................................................ ☐  (uveďte)      

 
8. Zaujímate sa o environmentálnu zodpovednosť vo Vašej domácnosti (separovanie, 

šetrenie energií nielen u Vás, ale aj u ostatných členov domácnosti)? 

áno  ☐ 

> vyžadujem to od každého v domácnosti  ☐     upozorňujem na to aj ostatných  ☐     

povzbudzujem aj ostatných, ale nekontrolujem ich  ☐ 
iné...............................................................................................................................  ☐  (uveďte) 

nie  ☐ 

> starám sa len sám o seba  ☐     nechcem nikoho nútiť  ☐     je mi to jedno ☐            

iné...............................................................................................................................  ☐  (uveďte)               
 
9. Môže podľa Vás separovanie odpadu a šetrenie energií zlepšiť vzťahy medzi ľuďmi? 

áno, je to úzko späté  ☐     nie, nie je medzi tým žiadna súvislosť  ☐   možno to má nejaký 

vplyv, ale nie zásadný  ☐     neviem, nezdá sa mi to dôležité  ☐     

iné...............................................................................................................................  ☐  (uveďte) 
 
10. Čo si myslíte o vzťahu človek - príroda? 
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príroda slúži človeku na uspokojenie jeho potrieb  ☐     príroda dáva človeku životný 

priestor a človek by sa o ňu mal náležite starať  ☐     príroda je niečo do čoho by človek nemal 

v žiadnom prípade zasahovať  ☐     príroda je rovnako samostatná jednotka ako ľudstvo – 

navzájom sa nijak neovplyvňujú  ☐ 
 
11. Myslíte si, že vzťah k prírode môže odzrkadľovať vzťah ku ostatným ľuďom a 

blízkym? 

áno  ☐     nikdy som sa nad tým nezamyslel/a  ☐     nie  ☐ 
- prečo? 
..............................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
 
12. Ako vnímate súvis medzi postojom človeka k životnému prostrediu, ktorý 

praktizuje v domácnosti, a jeho vzťahom k sebe samému a k ľuďom vo svojom okolí? 
Vyjadrite svoj názor: 

..............................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 


