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Stav vidieckej krajiny
• Kresťanský štát s relatívne vysokou religiozitou, obyvateľstvo je na 80% 

kresťanské, 70 % katolícke. Je tomu tak? V povojnových rokoch bolo 

prevažne poľnohospodárske. Život na vidieku bol určovaný ročným 

obdobím, poľnohospodárskymi prácami a po stránke duchovnej liturgickými 

obdobím roka. 

• V súčasnosti vysoké percento poľnohospodárskej pôdy je 

neobrobená a udržuje sa klamlivým predstieraním  obrábania za 

ktoré majiteľ či užívateľ dostáva dotácie. 

• Zdravá živočíšna výroba nejestvuje. Podiel veľkej dobytčej jednotky-

VDJ na hektár predstavuje desatinu pôvodného stavu. Takému 

poľnohospodárstvu hrozí postupná devastácia úrodnosti pôdy i 

krajiny. 

• V tejto vidieckej krajine sa to prejavuje aj na obyvateľstve:-stratou 

úcty k zemi, k zdedenému, strata povinnosti rodičom, pomôcť 

susedovi, ale aj úcty k Bohu. 



Kde sú príčiny?

Sekularizačný proces napreduje a zdá sa, že sa v svojom liberálnom 

prostredí približujeme sa k tzv. vyspelým EU krajinám. Nie sme 

izolovaný a vďaka masovokomunikačným prostriedkom, ktoré nie sú 

vždy naklonené kresťanskej morálke a prezentujú iný spôsob života,   

sme im čoraz podobnejší. Tieto vlastnosti súvisia hlavne  

celosvetovým problémom, ktorým je kríza spoločnosti.



Čo je ekologická kríza ?

Žijeme vo svete krízy, hladu, prírodných a environmentálnych katastrof, 

masovej chudoby, sociálnych nepokojov, veľkého vykorisťovania ľudí a 

prírody, bezuzdnej konzumácie a postmodernistického nihilizmu, čo sú len 

viditeľné prvky terajšieho svetového poriadku. 



Pokúsme sa charakterizovať a analyzovať slovenský 

národ, ktorý sa vo vidieckych komunitách viac 

približuje k svojmu archetypu

• Spoločenstvo slovenského národa bolo už na počiatku svojich dejín 

vnútorne predurčované a hodnotovo orientované kresťanstvom, 

ktoré vychádza z kresťanských cyrilo-metodských tradícií. 

Kresťanstvo vytvorilo vnútorný duchovný a sociálny tmel 

slovenského národa a v jeho emancipačných snahách zohrávalo 

vždy aktívnu úlohu.

• Stav, v ktorom sa slovenská spoločnosť nachádza, je neuspokojivý, 

priamo vyžaduje korekcie, ktoré môže priniesť len celospoločenský 

proces duchovnej obrody a tu môže zvládnuť Cirkev zo svojimi viac 

či menej spolupracujúcimi organizáciami.

• Ak si vážime vlastnú identitu, jej kontinuitu a životaschopnosť, ak 

chceme kvalitne žiť v duchu humanistických hodnôt a kresťanského 

dobra, musíme sa obrátiť k tradičným hodnotám slovenskej 

pospolitosti, ktoré majú korene v kresťanskej hodnotovej orientácii, 

a teda sú výrazom morálky, úcty k rodine, k autorite štátu.



Úloha Cirkvi 
• Cirkev nemôže a nemá prostriedky aby zlepšila stav 

poľnohospodárskej vidieckej krajiny. Zodpovednosť ma 
však za stvorenstvo, ktoré je jednou z podstatných 
súčasti viery a kresťanskej sociálnej etiky. 

• Zaangažovanie veriacich pre zdravé životné prostredie 
pramení bezprostredne z ich viery v Boha, Stvoriteľa 
(Ján Pavol II. 1990). 

• Je potrebné opäť pripomenúť, že environmentalistika v 
kresťanskom ponímaní je spojená so sakralitou Božieho 
stvoriteľského diela, ktoré je potrebné spravovať a 
chrániť. 

• Včlenením  environmentálnej výchovy do náboženského 
života sa vytvára podstatná dimenzia, ktorá umožní plne 
chápať hierarchiu kresťanských hodnôt aj v 
sekularizovanom svete. 



Ako ďalej postupovať vo výchove?

Zmenou povedomia, človek musí zmeniť postoj nielen k prírode ako vonkajšiemu 

svetu, ale aj k sebe samému, zmeniť svoj životný štýl a udržať si úctu k svojej 

hodnote. Musí sa to ale nacvičiť, aby sa vypestovali primerané vnútorné konania. 

Nábožensky sa stane príslušnou spiritualitou stvorenia a v etickej tradícii príslušnými 

cnostnými konaniami.
Povinnosť chrániť seba a svoje prostredie pre kresťana je o to väčšia, že ju 

neposväcuje cieľ ale samotná viera v Boha, ktorá je jeho podstatou. 



Všeobecne platné princípy

• Medzi dôležité východiská pre ochranu stvorenstva patrí 
aj kresťanské Desatoro. Aktualizujúcou interpretáciou 
k ochrane stvorenstva možno odvodiť od 5., 7. a 10. 
prikázania (nezabiješ, nepokradneš a nepožiadaš 
majetku blížneho svojho ani ničoho čo jeho je). Medzi to, 
čo je môjho blížneho, resp. všetkých mojich blížnych, by 
sme mohli zaradiť čistý vzduch a vodu, udivujúcu 
rozmanitosť stvorenstva a možno celý rad ďalších vecí. 

• Zo siedmich hlavných hriechov, štyri sú súčasťou 
množiny príčin dnešnej krízy: pýcha, lakomstvo, závisť a 
obžerstvo.



Aj v sekularizovanej spoločnosti vznikajú 

rôzne pravidlá, ktoré sa snažia šetrne 

zaobchádzať s prírodnými zdrojmi. Jedným 

z nich je tzv. ekologické desatoro

• 1. Neplytvaj vodou. Najviac sa vody spotrebuje na sprchovanie   

• a kúpanie. 

• 2. Šetrí energiou. Jediná čistá energia je tá, ktorá je nevyrobená, 

• ušetrená. 

• 3. Neznečisťujme ovzdušie.

• 4. Premýšľaj, nepodľahni reklamným trikom.

• 5. Trieď odpad.

• 6. Využívajme čo najviac chôdzu alebo bicykel.

• 7. Jedz zdravo. 

• 8.  Uprednostňuj biologickú ochranu pred chemickou.

9. Dbaj o svoje zdravie, lepšia je prevencia než množstvo liekov.

10. Vnímaj prírodu okolo seba, rešpektuj ju  a hľadaj súvislosti.



Rozvíjanie zodpovedného vzťahu k prírode, k stvorenstvu sa dá 

opätovným rozvojom poľnohospodárstva. Pri pestovaní rastlín a chove 

zvierat rešpektovať ekologické a etologické potreby. 

Udržiavanie kvality zložiek životného prostredia je jedným zo základných 

pilierov konceptu trvalo udržateľného rozvoja resp.života, realizácia ktorého 

pôsobí ako faktor konvergencie rôznych skupín spoločnosti, ktoré sa môžu 

vyznačovať diametrálne odlišným spôsobom myslenia. 



Osobitným prístupom k tvorivému a plnohodnotnému životnému štýlu 

patrí aj uplatňovanie permakultúry , ktorá je definovaná ako “zdravá 

ekologická metóda na zabezpečenie zdravého a ekonomický 

prosperujúceho spôsobu života včítane stravy, bývania“. 

• V permakultúre využívame nízko-energetický 

prístup, ktorý prevádza minimum zmien na 

dosiahnutie maximálneho efektu a snaží sa 

o.„Využívanie nášho voľného času a prebytkov na 

účely o starostlivosti o Zem a ľudí“ . 

• Ustúpiť od nadbytočného drancovania prírodných 

zdrojov v prospech nášho blahobytu. 

• Permakultúra má vlastnosti prírodných procesov a 

cieľom je vytvoriť ľuďmi také prírodné životné 

prostredie, aby malo vlastnosti akými je produktivita, 

stabilita, sebestačnosť,  odolnosť, samo riaditeľnosť 

a trvalosť prírodných ekosystémov. 



Základné princípy aplikácie:

Spolupráca s prírodou 

– zakladáme vysoko produktívne ekosystémy s maximálnym množstvom 

prepojených prvkov s rôznymi výnosmi,
-pôdu ako základnú zložku chránime a obmedzujeme rapídne zásahy napr. orbou,

-zadržujeme vodu v pôde čo najdlhšie, čím dlhšie zostáva tým je vhodnejšia,

- vytvarujme záhony, chodníky a jazierka podľa prírodných vzorcom,

- na kontrolu škodcov využívajme biologickú ochranu (hmyz, vtáky), 

-vysadzujme lesy a spoločenstva a nie stromy a rastliny,

-hnojme rastlinami,

-ponechajme kus pozemku divej prírode, toto miesto sa stane útočišťom.

Riaďme sa zásadou: - ak nevieme čo máme robiť- nerobme nič, nechajme to na 

prírodu.



Ďakujeme za pozornosť


