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Trvalo udržateľný rozvoj/život 

• 06/1992 - Rio de Janeiro - Konferencia OSN o 
životnom prostredí a rozvoji (UNCED), 
zavŕšená Summitom Zeme. Jedným z hlavných 
prínosom konferencie bola dohoda, že „mier, 
rozvoj a ochrana životného prostredia 
navzájom súvisia a nemožno na ne pozerať 
izolovane". (25. princíp) 

• Konferencia vyústila do vyhlásenia Deklarácie 
z Ria, ktorá obsahuje 27 princípov pre trvalo 
udržateľný rozvoj svetového spoločenstva. 

 



Udržateľný rozvoj a Zvolen 

• Do programu trvalo udržateľného rozvoja OSN 
sa v Európe zapojilo celkom 33 krajín a takmer 
600 miest. 

• r. 2000 – mesto Zvolen sa zapojilo do 
programu, vtedajšia komisia ŽP predložila na 
schválenie zastupiteľstvu správu o stave 
životného prostredia v meste Zvolen a vo 
Zvolenskej kotline (vypracovaná pod vedením 
ETP Slovensko) 



Trvalo udržateľný rozvoj 

• alebo udržateľný rozvoj je taký spôsob rozvoja 
ľudskej spoločnosti, ktorý dáva do súladu 
hospodársky a spoločenský pokrok s 
plnohodnotným zachovaním životného 
prostredia. 

• rozvoj, ktorý uspokojuje potreby súčasnosti 
bez toho, aby obmedzoval možnosti budúcich 
generácii uspokojiť ich potreby. 



Tri piliere udržateľného rozvoja 

• Životné prostredie je nutným základom udržateľného 
rozvoja 

• Ekonomika je nástrojom pre dosiahnutie udržateľného 
rozvoja 

• Kvalitný život  

pre všetkých  

(sociálny rozmer)  

je cieľom  

udržateľného 

rozvoja 

 



2015 



Globálne vzdelávanie 

• Maastrichtská deklarácia: ... je vzdelávanie, ktoré 
otvára ľudské oči a mysle voči realite. Jeho cieľom je 
kritické, globálne a demokratické spoločenstvo ľudí 
podporujúce spravodlivosť, udržateľný rozvoj a 
ľudské práva...  

• Slovak National Strategy (2012): ... zastrešujúci 
princíp, ktorý zahŕňa rozvojové vzdelávanie, 
environmentálne vzdelávanie, multikultúrnu 
výchovu, mierové štúdie a výchovu vzťahujúcu sa k 
rozvoju a dodržiavaniu ľudských práv v globálnom 
kontexte. 

  



Problematika globálneho vzdelávania a samosprávy 

• projekt Únie miest Slovenska - LADDER 

• pracovné skupiny, diskusie, lokálne tréningy, 
národné stretnutia 

• cieľ: hovoriť o globálnej úrovni našich 
lokálnych rozhodnutí a vzdelávať verejnosť aj 
zodpovedných v tejto oblasti 

 



Prečo „samospráva a globálne vzdelávanie“? 
Pozn. samospráva = volení zástupcovia aj úradníci + akékoľvek subjekty, ktorých 
zriaďovateľom je samospráva 
 

• samosprávy sú najbližšie občanom a ako prvé sa stretnú s 
globálnymi problémami na lokálnej úrovni, budú ich musieť 
riešiť, zaujať k ním postoj (občania ako prvé prídu v prípade 
problémov „na mesto“)  

• samospráva má legislatívnu aj morálnu zodpovednosť za kvalitu 
života a životného prostredia obyvateľov  

• samospráva a obyvatelia majú na lokálnej úrovni zodpovednosť 
a povinnosť budovať zdravú miestnu komunitu – princípy 
riešenia globálnych problémov na lokálnej úrovni je potrebné 
preniesť do každodenného rozhodovania 

• žiadne mesto ani komunita dnes nemôžu žiť izolovane, každé 
rozhodnutie má dosah ďaleko v čase a priestore na iné 
komunity 
 



Prečo „samospráva a globálne vzdelávanie“? 

• globálne vzdelávanie môže priniesť samospráve „menej 
práce“ resp. „ľahšiu prácu“, pretože jej občania budú 
vzdelanejšími partnermi, ktorí budú chápať súvislosti, 
budú mať informácie, nebudú iba konzumentmi 
„samosprávnych služieb“ občania budú mať chuť 
a ochotu ponúknuť myšlienky, riešenia, podporu 
a osobne sa do riešenia problémov zapojiť (prebrať 
zodpovednosť) 

• cez globálne vzdelávanie sa dá zvýšiť participácia 
obyvateľov 

• informovanejší občania môžu prebrať časť „práce“ 
samosprávy a spoluzodpovednosť (napr. za samosprávne 
organizácie) 
 



Prečo „samospráva a globálne vzdelávanie“? 

• cez globálne vzdelávanie si samospráva môže 
„vychovávať“ svojich obyvateľov, spoluvytvárať svoju 
miestnu komunitu, ktorá chápe potrebu z krátkodobého 
hľadiska „nepopulárnych“ opatrení, ktoré sú ale dobré 
z hľadiska dlhodobého, ktorá rozumie širším rámcom, ako 
svojim lokálnym a súčasným  

• aby úradníci a poslanci/členovia komisií mali informácie 
o širšom rámci (ako svojom lokálnom z priestorového aj 
časového hľadiska), potom sa stávajú kompetentnejšími  

• globálne vzdelávanie môže prinášať funkčné partnerstvá, 
samospráva nezostane pri riešení problémov osamotená 

 

 



SWOT analýza  

Nástroje a návrhy na zlepšenie situácie 
• verejné prezentácie (alebo prezentácie pre členov komisií, poslancov) spracovaných 

diplomoviek, bakalárok a pod. týkajúcich sa mesta; 
• urobiť zasadnutie zastupiteľstva (odborných komisií) v priestoroch univerzity (pre 

zvýšenie dôvery, informovania o fungovaní);  
• zaangažovanie študentov univerzít do života mesta – symbolické odovzdanie kľúčov od 

mesta pri začiatku štúdia, príp. na konci;  
• organizovanie praxe, exkurzií študentov na úrade, do mestských zariadení  = učenie sa 

službou – namiesto zápočtov, namiesto konkrétnych hodín na škole (etika a pod.); 
• zapojiť do informovania / globálneho vzdelávania existujúce komunitné centrá;  
• pripravovať spoločné projekty; 
• nezačínať neuchopiteľnými globálnymi problémami, ale skôr sa pokúsiť 

nájsť/komunikovať lokálne veci, ktorých riešením sa prispieva k riešeniu globálnych 
problémov (prepojenie každodenného života v meste a globálnych tém);  

• organizovať diskusie, tematické dni , čítanie z kníh – pre obyvateľov, pre samosprávu, 
pre úradníkov; 

•  organizovať kultúrne akcie, výstavy, festivaly o globálnych problémoch (ako súčasť 
globálneho vzdelávania) pre verejnosť   

• ...... 

Samospráva – univerzity/vysoké školy - MVO  



SWOT analýza  

Nástroje a návrhy na zlepšenie situácie 
• systematicky podporovať motiváciu obyvateľov správať sa environmentálne 

„správne“: ekonomická (ušetríte), legislatívna (musíte, lebo bude sankcia, pokuta) 
a tak sa dostať na najvyššiu úroveň (poznanie, presvedčenie, informovanosť) 

• pri rozhodovaní o investíciách, problémoch na úrovni samosprávy – 
prostredníctvom interných predpisov, pokynov prednostu a inými nástrojmi 
zabezpečiť tímové a medzisektorové riešenia, v prípade potreby aj externé 
nastavenie procesov 

• inšpirovať sa existujúcimi a úspešne odskúšanými nástrojmi , napr. inteligentná 
energetika (Priatelia zeme – CEPA); domáce kompostovanie (CEPTA); zelené bicykle 
(Kežmarok); komunitné záhrady (Živica) ... 

• podpora samospráv pri aktivitách MVO, škôl, občanov - neformálne vzdelávanie, 
formálne vzdelávanie; propagácia, finančná podpora pri informačných/ 
vzdelávacích aktivitách ako je Deň Zeme a pod.  

• zelené úradovanie, obstarávanie 

 

Samospráva – udržateľný manažment, ŽP - MVO  



SWOT analýza  

Nástroje a návrhy na zlepšenie situácie 
• zachytávanie, identifikovanie a podporovanie komunitných lídrov 

• posilňovanie pozitívnych emócií a iniciovanie komunitných akcií 

• využiť priestory - pozemky, budovy ako odpoveď na nové výzvy 

• kvalifikovaný ľudský potenciál na neformálne vzdelávanie 
dospelých 

• využívať materiály spracované MVO a preklopiť ich súhrnných  
zoznamov-  printových  materiálov, video nahrávok adresárov 
autorov, odkazov na elektronické linky, ktoré sa môžu využívať na 
celoslovenskej úrovni- nielen v regióne, kde boli vypracované  

• kultúrne podujatia pre občanov s využitím medzikultúrneho 
dialógu 

 
 

Verejná správa – regionálne školstvo - MVO  
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