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Úvod

Aj napriek aktuálnosti problematiky krízy životného prostredia existuje u nás 
pomerne málo literatúry a aktivít, ktoré by sa na problematiku ochrany prírody 
pozerali z hľadiska náboženského, resp. ideového. Z tohto dôvodu je iniciatíva 
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského 
usporiadať konferenčné podujatie „Starostlivosť o náš spoločný domov“ z podnetu 
vydania encykliky pápeža Františka Laudato si´ mimoriadne vhodná a aktuálna.

Je nepopierateľnou skutočnosťou, že problém kvality životného prostredia 
sa stáva limitujúcim faktorom rozvoja spoločnosti. Prežitie ľudstva bude závisieť 
od našej schopnosti povýšiť trvalo udržateľný rozvoj na globálnu etiku. Úspech 
a dôslednosť ochrany životného prostredia sa zakladá na etickej zodpovednosti 
človeka. Ekologická kríza, ale aj budovanie nového životného štýlu v zdravom 
prostredí je predovšetkým otázkou morálky. Riešenie problémov spojených so 
zlým stavom životného prostredia je naliehavé a je potrebné naň pripraviť dnešnú 
generáciu.

Absencia ekologických, resp. environmentálnych poznatkov v teologickom 
či katechetickom vzdelaní je evidentná a vzhľadom na možnosti formovania 
ekologického vedomia sú možnosti akceptované, ale nedocenené. Podobne je treba 
konštatovať, že súčasný profil absolventa humánnej, prírodovednej či technickej 
oblasti vzhľadom na zabezpečenie výchovného procesu na školách všetkých 
stupňov je nedostatočný, najmä vo vzťahu k výučbe smerujúcej k celosvetovej 
koncepcii „trvalo udržateľného rozvoja“. Problém súvisí aj s absenciou 
sumarizujúcich disciplín. Priestor, ktorý existuje vo vzdelaní, je potrebné vyplniť 
syntetickými disciplínami, najmä ekologickými a humánnymi, ktorými je možno 
formovať vzťahy človeka k svojmu prostrediu, t. j. k prírode, ľuďom i všeobecne 
platným princípom duchovna.

Dnešné diskusie o životnom prostredí sú zásadnou výzvou tež pre vieru 
a teológiu. Pravá angažovanosť kresťanov a cirkví bude pre zachovanie stvorenstva 
vierohodná iba vtedy, ak budú praktizovať také aktivity, akými je napríklad životný 
štýl nasmerovaný na kritériá trvalej udržateľnosti a sociálnej spravodlivosti. 
Z hľadiska ochrany životného prostredia je pre ľudí dôležité pochopenie teológie 
stvorenia. Doteraz jestvuje názor, že náboženský výklad stvorenia je v rozpore 
s vedeckým poznaním. Z tohto dôvodu postupne rastie angažovanosť aj v oblasti 
teológie, kde sa presadzuje záujem o hlbšie znalosti zákonitostí prírody a o dialóg 
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teológie s prírodnými vedami. Ide predovšetkým o témy kozmogónie, kozmológie, 
evolúcie či vývoja človeka. 

Zborník vznikol ako súhrn prednášok, ktoré odzneli 20. apríla 2016 na 
konferencii v Bratislave na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulte. Príspevky sa na problematiku krízy životného prostredia zameriavajú 
z rozličných oblastí a vedných odborov, a tak prinášajú komplexný pohľad na túto 
čoraz aktuálnejšiu tému.

Prof. RNDr. Jozef Terek, PhD.
Katedra environmentálneho manažmentu
Prešovská univerzita v Prešove
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Vybrané právne aspekty starostlivosti  
o životné prostredie

Martin Dufala

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,  
Šafárikovo nám. 6, 810 00 Bratislava

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá základnými právnymi východiskami starostlivosti o životné 
prostredie. Analyzuje úlohu práva vo vzťahu k starostlivosti o životné prostredie. 
V stručnosti charakterizuje základné pojmy práva životného prostredia, princípy 
práva životného prostredia ako aj nástroje práva pri ochrane životného prostredia 
vrátane oprávnení verejnosti v tejto oblasti.
Kľúčové slová: právo životného prostredia, starostlivosť o životné prostredie, 
princípy, nástroje ochrany. 

Abstract
The article deals with the fundamental legal bases of the environmental care. It 
analyses the role of law in respect of the environmental care. It describes briefly 
the basic concepts of the environmental law, principles of environmental law and 
the measures of law to protect the environment, including the rights of public in 
this area.
Key words: environmental law, environmental care, principles, measures of 
protection

Úvod
Stav a kvalita životného prostredia sú nepochybne dôležitou otázkou celého 
ľudstva, keďže sa ho to bytostne dotýkajú. Panuje všeobecný spoločenský úzus, 
že stav životného prostredia nie je na požadovanej úrovni a postupne sa zhoršuje. 
Cieľom celej spoločnosti by malo byť tento trend zastaviť a snažiť sa ho zvrátiť, 
a to minimálne z jedného dôvodu, ktorým je skutočnosť, že za aktuálny stav 
životného prostredia je zodpovedný najmä človek a zhoršenie nastalo hlavne 
z dôvodov ľudskej činnosti pri uspokojovaní svojich potrieb. Ľudstvo svojím 
nezodpovedným správaním navyše neohrozuje len svoju existenciu, ale aj ostatné 
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Človek na lavici obžalovaných alebo Homo sapiens 
ako hlavný faktor v procese globálnych zmien 

a straty biologickej diverzity

Peter Fedor, Rudolf Masarovič

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, 842 15 

Bratislava

Abstrakt 
Biologická diverzita predstavuje rozmanitosť organizmov vo všetkých jej úrovniach 
interpretácie, od genetických variantov jedného druhu až po rozmanitosť 
ekosystémov s ich spoločenstvami.  Mnohé z jej aspektov možno definovať ako 
vyčerpateľný a neobnoviteľný fenomén, čoho dôsledkom je aj zvýšené riziko ich 
nenávratného poškodenia, žiaľ, v súčasnom období predovšetkým prostredníctvom 
človeka. Modelovým príkladom zmien v rozmanitosti bioty môže byť napríklad 
problematika klimatickej zmeny, ktorej vplyv na biotu nebol doposiaľ v tejto 
oblasti jednoznačne analyzovaný. Napriek tomu sa v príspevku zamýšľame nad 
viacerými dimenziami tohto problému a zdôrazňujeme pôsobenie synergických 
paralelných javov, ktoré posilňujú alebo sprevádzajú fenomén klimatickej zmeny. 
Uvedených je aj niekoľko konkrétnych prípadov zmien biologickej rozmanitosti 
na území Slovenska, ktoré do istej miery môžu súvisieť s globálnymi klimatickými 
trendmi, obyčajne v réžii samotného človeka.    
Kľúčové slová: biodiverzita, ekosystém, klimatická zmena

Abstract
Biodiversity represents variety of life at all possible interpretation levels from 
genes and populations to the most complex ecological systems (biomes), including 
morphological (genotypes and phenotypes), taxonomic (usually measured as 
species diversity) and ecological diversity (variety of ecological interactions). 
Within its evolutionary potential it may be defined as a renewable natural resource 
possessing the ability to be renewed and replenished after a shorter or longer 
period. On the other hand, current state (status quo) of biodiversity appears 
exhaustible and non-renewable. None of the extinct life forms, neither species 
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nor varieties, disappeared in past, will occur in the absolutely same identity, despite 
being replaced by many others. As an essential component in complicated network 
of ecological interactions variety of life provides tremendous benefits for us – 
humans, collectively referred to as ecosystem services. With no doubt continual 
and complex changes in climate with the stabilized and specific averaged weather 
undisputedly affects all the aspects of ecological (environmental) systems, partially 
or mutually. In open environment the climate change impact has been recently 
accompanied and synergically amplified by other civilization phenomena, such 
globalization of international trade. Thus the mild climate ecosystems, particularly, 
get intensively threatened by various exotic allochtone (alien) species, including 
pathogens, parasites, invasive elements as well as quarantine pests in agriculture 
and forestry, possessing risks for humans but primarily for sustainability in natural 
biodiversity.
Key words: biodiversity, ecosystem, climate change

Úvod
Človek ako jediný druh na Zemi mal tú možnosť popísať seba samého ako 
samostatný taxón Homo „sapiens“, s príznačným názvom človek rozumný. Vieme 
vyrobiť koleso alebo získavať energiu štiepením jadra, ale stali sme sa nemúdrymi, 
pretože mnohé z lokálnych aj globálnych zmien, ktorých sme svedkami v súčasnej 
dobe, sú vo väčšej alebo menšej miere naším dielom. Nemalý vplyv na súčasnú 
situáciu má nárast celosvetovej populácie. Za posledných 50 rokov sme sledovali 
nárast o 4 miliardy jedincov. Dnes žije na planéte zhruba 7,4 miliárd ľudí a podľa 
odhadov v roku 2100 by to malo byť už asi 11 miliárd. Stúpajúci trend v náraste 
obyvateľstva a celosvetové vyrovnávanie kvality života má veľké nároky na 
ekosystémy a využívanie prírodných zdrojov vo všetkých jeho formách.

Na strate biodiverzity a problémoch vo fungovaní ekosystémoch sa podieľa 
najmä človek v procese degradácie biotopov, nadmerného lovu, šírenia inváznych 
druhov, klimatickej zmeny a znečisťovania. Nebezpečná je najmä kombinácia 
faktorov ktoré spôsobujú výrazné zmeny v populáciách druhov a dokonca 
ich vymieranie1. V tomto zmysle sa súčasná doba označuje ako šieste masívne 
vymieranie druhov v histórii našej planéty2. Prvýkrát v dejinách to nie je vplyvom 

1 TOWNSEND, C.R. Ecological applications: toward a sustainable world. Oxford: Blackwell 
Publishing Ltd, 2008.

2 CHAPIN, F. S., ZAVALETA, E. S., EVINER, V. T., et al. Consequences of changing biodiversity. 
Nature, 2000, 405: 234 – 242.
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Chaos, kozmos a stvorenie

Igor Haraj

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 814 99 Bratislava

Abstrakt
Jednou z ciest, ako zmeniť neudržateľný spôsob života, je nanovo premyslieť 
spiritualitu stvorenia a človeka ako prostredníka sveta. Antickí Gréci si uvedomili, 
že svet je harmonicky usporiadaný celok – kozmos, ktorý má svoj počiatok a aj 
zavŕšenie v arché. Múdrym je ten človek, ktorý sa správa v súlade s prírodou. 
Kresťanstvo tento pohľad prehĺbilo tým, že sa na kozmos pozerá liturgicky. Svet 
je znakom Božej prítomnosti a úlohou človeka je svet pretvorený a zjednotený 
jeho modlitbou a tvorivou činnosťou obetovať späť Najvyššiemu. Miestami, kde 
sa tento ideál uvádza do praxe, sú staré kláštory ako sebestačné socio-ekonomické 
a duchovné jednotky.
Kľúčové slová: environmentálna kríza, hľadanie počiatkov, svet ako harmonický 
celok,  spiritualita človeka ako prostredníka, príroda, kláštory, pravoslávna teológia

Abstract
One of the possibilities how to change unsustainable way of life is rethinking 
spirituality of creation and man as mediator of the world. The Ancient Greeks 
have seen, that the world is harmonious arrangment integrity – cosmos, wich has its 
roots in arché. Wise is the man who behave in harmony with nature. Christianity 
has enriched the idea that the world is inherently liturgical. The world is thus 
a sign of the presence of the God. The role of man as mediator is a world that 
is transformated by prayer and creativity to offer back to God. Places where this 
ideal is put into practice are old monasteries as self-sufficient socio-economic and 
spiritual units. 
Key words: environmental crisis, searching for the arché, world as a harmonious 
integrity, spirituality of man as mediator, nature, monasteries, orthodox theology

Úvod
Environmentalisti hovoria jasnou rečou. Ak ľudstvo za najbližších 60 rokov 
nezmení svoje správanie voči ekosystémom, v ktorých veľké skupiny ľudí žijú, 
čaká svet minimálne na biologickej úrovni kolaps globálnych rozmerov. Niečo 
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Spor Lynn White verzus Biblia  
po päťdesiatich rokoch.  

Zodpovednosť voči stvoreniu iniciovaná Písmom

Jozef Jančovič

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká 
fakulta, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava

Abstrakt
Článok medievalistu Lynna Whitea The Historical Roots of Our Ecologic Crisis 
v periodiku Science v roku 1967 v období nového sekularizačného ústupu 
kresťanstva sa javí ako prirodzené vyústenie jeho metodologického redukcionizmu 
a kaleidoskopického uvažovania o historických problémoch. Zverejnenie 
príspevku v intelektuálne revolučnom a zásadne kritickom čase, urobilo 
z článku neveľkého rozsahom, ale zásadného svojím dosahom, počin generujúci 
akademické polemické úvahy o človeku a jeho vzťahu k prírode. V článku je 
kľúčovou tézou idea, že stredoveký výklad biblických textov Gn 1,26.28, resp. 
Gn 2,5.15 je zásadnou príčinou ekologickej krízy. Autorovo videnie problému 
je však zjednodušeným až tendenčným riešením multifaktoriálneho problému 
ekologickej krízy. V príspevku prezentujeme najskôr tézy Whiteovho článku, 
ktoré následne konfrontujeme s pôvodným zmyslom a literárnym žánrom 
biblických textov, ktorých interpretácia v literárno-teologickom kontexte vedie 
k zodpovednému postoju k prírode, po ktorom volal autor inšpirovaný postojmi 
sv. Františka.
Kľúčové slová: ekologická kríza, Kniha Genezis, interpretácia, literárno-
teologický zámer, sémantický význam, literárny žáner

Abstract
The article, by a professor of medieval history, Lynn Townsend White, The Historical 
Roots of Our Ecologic Crisis, was published in 1967 in the periodical Science and 
appeared during the new secularization retreat of Christianity. His paper at once 
became “explosive” due to his methodological reductionism and kaleidoscopic 
reflection on historical problems of ecological crisis. The publication of the 
paper in an intellectual revolutionary and critical time effected a fundamental 
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impact, generating an academic achievement - a polemical account of man and his 
relationship with nature. The key thesis of his article is the idea that the medieval 
interpretation of the texts of Gen 1:26,28 and Gen 2:5,15 is the fundamental cause 
of the ecological crisis. White´s vision of the problem, however, is a simplified 
and tendentious solution of the multifactorial problem of ecological crisis. In our 
paper, we present the crucial theses of White´s article. Subsequently we confront 
them with the original purpose and literary genre of suspected biblical texts, 
whose interpretation in literary and theological contexts leads to a responsible 
attitude to the nature and attitude that Lynn White in fact desired upon being 
inspired by St. Francis.
Key words: ecological crisis, book of Genesis, interpretation, literary and 
theological purpose, semantic meaning, literary genre

Úvod
Človek žije od prvej chvíle svojej existencie v spleti a systéme vzťahov. Je na ňom, 
či vzťahy k sebe samotnému, k iným, k Bohu a k prírode harmonicky rozvíja, 
prežíva a teší sa z nich alebo reálne hrozí aj opak a v niektorých vzťahoch upadá 
alebo ich úplne potláča až do bodu, že sa vyhraní voči istým subjektom alebo 
životodarným faktorom, čím vzniká v jeho systéme vzťahov istý nesúlad až 
rozvrat. Aj súčasná ekologická kríza je nepochybne dôsledkom takéhoto narušenia 
vzťahov jednotlivca a skupín k stvoreniu, k prírode ale aj k sebe. 

V našom príspevku sa budeme zaoberať článkom medievalistu Lynna Whitea 
The Historical Roots of Our Ecologic Crisis v odbornom periodiku Science z roku 1967 
a preskúmame jeho kľúčovú tézu, že stredoveký výklad textu Gn 1,26.28, resp. Gn 
2,5.15 je zásadnou príčinou ekologickej krízy. Najskôr prezentujeme podrobne 
tézy jeho článku a prediskutujeme ich vo svetle pôvodného zmyslu biblických 
textov, ktorých dôsledné čítanie z hľadiska žánru a literárno-teologického zámeru 
generuje nový postoj, ktorý si želal autor diskutabilného článku a ktorý napomáha 
zodpovednosť ľudí za náš spoločný domov.

1. Dôvody ekologickej krízy podľa Lynna Whitea
Pred päťdesiatymi rokmi, 26. decembra 1966 historik Lynn White predniesol 
vo Washingtone na konferencii Americkej asociácie pre rozvoj vedy (AAAS) 
prednášku The Historical Roots of Our Ecologic Crisis. Príspevok tohto uznávaného 
odborníka z University of California Los Angeles (UCLA) vyvolal veľkú odozvu 
a omnoho väčšej pozornosti sa mu dostalo, keď bol následný rok publikovaný 
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Globálne otepľovanie a možné dôsledky 
klimatickej zmeny – čo vieme,  

aké sú ešte neistoty a čo s tým môžeme urobiť?

Milan Lapin

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská 

dolina F1, 842 48 Bratislava

Abstrakt
Pod pojmom globálne otepľovanie rozumieme celosvetový priemerný rast teploty 
vzduchu vo výške 2 m nad zemským povrchom, ktorý je spôsobený klimatickou 
zmenou. Kli matická zmena je len tá časť zo všetkých zmien klímy, ktorá je 
vyvolaná ľudskou činnosťou, najmä emisiou skleníkových plynov a aerosólov do 
atmosféry a zmenami vo využívaní kra jiny. Ostatné zmeny klímy majú prirodzený 
pôvod (zmeny slnečnej aktivity, vulkanická čin nosť, zmeny v atmosférickej 
a oceánickej cirkulácii, iné terestriálne a astronomické zmeny). Klíma (podnebie) 
je dlhodobý režim počasia a za zmenu klímy považujeme taký jav (proces), keď 
sa významne menia klimatické charakteristiky vypočítané najmenej z 30-ročných 
období. Zmeny za kratšie obdobia považujeme za premenlivosť (variabilitu) 
klímy. Prirodzené ekosys témy, sociálne a ekonomické systémy sa adaptovali na 
nejaké predchádzajúce klimatické podmienky. Ak sa klíma mení, nevyhnutná je 
nová adaptácia, ktorá trvá určitý čas (aj viac ako 100 rokov). Ak sa mení klíma príliš 
rýchlo, môžu vzniknúť závažné škody. Pretože sa vplyvom ľudskej činnosti môže 
otepliť klíma aj o viac ako 2 °C za storočie, sú potrebné opatrenia na spomalenie 
zmeny klímy.
Kľúčové slová: zmena klímy, antropogénny vplyv na klímu, možné negatívne 
dôsledky zmeny klímy, adaptačné a zmierňujúce opatrenia

Abstract
The global warming is a mean global increase of air temperature measure 2 
m above the Earth’s surface caused by climate change. The climate change is 
only one of all climatic changes but caused by human activities, predominantly 
by greenhouse gases and aerosols emission into the atmosphere and land use 



55

changes. All other climatic changes are caused by natural factors (variations in 
solar and volcanic activity, changes in oceanic and atmospheric circulation, other 
terrestrial and astronomic changes). The climate is a long term weather regime, 
and the climate change is considered such state or process when the climatic 
characteristics calculated from 30-year periods (at least) change significantly. 
The shorter changes in climate are considered as climatic variability. Natural 
ecosystems as well as social and economic systems have adapted to some previous 
climatic conditions. In case of climate change, a new adaptation is inevitable, what 
can last some time (even more than 100 years). In case of high-speed changes in 
climate, significant damages can occur. Because of global and regional warming 
by more than 2°C during one century is expected, there are measures nec essary to 
mitigate man made climate change to reduce possible negative impacts. 
Key words: climate change, anthropogenic influence on climate change, possible 
negative climate change impacts, adapting and mitigation measures

Úvod
V celej histórii Zeme (s výnimkou posledných niekoľkých storočí) prebiehala 
evolúcia klímy Zeme a fungoval klimatický systém Zeme (KSZ) v podstate 
bez uvedomelej činnosti človeka, teda viac-menej na základe prirodzených 
klimatotvorných procesov a faktorov. Pred rokom 1500 n. l. bolo na Zemi menej 
ako 500 mil. ľudí, pred začiatkom nášho letopočtu menej ako 150 mil. ľudí a na 
konci poslednej ľadovej doby, teda pred 12 000 rokmi, len asi 5 mil. ľudí. Skleníkové 
plyny nad prirodzenú úroveň začal človek emitovať do atmosféry až po roku 1750 
n. l., keď začal využívať fosílne palivá. Čím viac ľudí, tým väčšie zásahy do KSZ.1

V 50. rokoch 20. storočia sa zistilo závažné zvýšenie koncentrácie oxidu 
uhličitého (CO2) v atmosfére Zeme meraním na observatóriu Mauna Loa od 
roku 1958 (obr. 1) a potvrdili sa teoretické výpočty o možnom súvise globálneho 
otepľovania a rastu skleníkového efektu atmosféry (prvý s tým vyšiel Svante 
Arrhenius, 1896, rast o 3 °C pri 2xCO2). Medzitým sa zistilo, že klimatickú zmenu 
(aj glo bálne otepľovanie) ovplyvňuje celý rad faktorov, ktoré súvisia jednoznačne 
s činnosťou človeka (emi sia iných skleníkových plynov a aerosólov do atmosféry, 
zmeny vo využívaní krajiny...).

1 IPCC. Climate change 2013. The physical science basis. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, 
Kap. 8; LAPIN, M., TOMLAIN, J. Všeobecná a regionálna klimatológia. Bratislava: UK Bratislava, 
2001, s. 145-156.
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Reflexia environmentálnych problémov 
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Abstrakt
Otázky a problémy životného prostredia sú stále aktuálne. Ako ich dostať do 
vedomia študentov, ako ich dostať do života občana. Túto otázku si kladiem pri 
prednáškach a seminároch. Niektoré otázky boli riešené aj na pedagogickej fakulte 
viac rokov.
Kľúčové slová: problémy životného prostredia, študenti

Abstract
Issues and environmental issues are still relevant. How to get them into the 
consciousness of the students, as they get into the life of citizens. This question is 
asked at lectures and seminars. Some questions were addressed in the faculty of 
education for several years.
Key words: environmental problems, students

Úvod
Univerzity sú pripravené v rôznom štádiu na environmentálne vzdelávanie. 
Podkladom by mali byť závery Agendy 31 a trvalo udržateľného rozvoja - života. 
Hlavným problémom environmentálneho vzdelávania by malo byť: zásadná, teda 
revolučná premena myslenia vo vzťahu k životnému prostrediu. Evolučných 
postupov už bolo dostatok. Určité nebezpečenstvo radikálnych zmien v myslení 
je, že môže snaha o vytvorenie niečoho nového splynúť s konformným prúdom 
súčasného ponímania liberálneho trhu. Demokratizácie v snahe vytvoriť model 
dobrého a vplyvného myslenia môžu stroskotať na nepochopení vízie a výzvy 
progresívnych metód výučby. Environmentálna výchova má mať interdisciplinárny 
charakter. Musí byť však aj kritická, lebo keď nebude, nech nie je vôbec. Do procesu 
výchovy sa musí premietnuť vnímavosť, zodpovednosť a osvietenosť. Výchova sa 
má dostať až k deťom predškolského veku. Tejto výchove treba pripraviť učiteľov, 
vychovávateľov, študentov.
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Abstrakt
Ekologická kríza v dnešnej dobe ovplyvňuje prakticky všetky oblasti Zeme 
a dotýka sa každého jednotlivca. Na tento problém preto nevyhnutne reaguje 
aj kresťanstvo. Nejde totiž výhradne o krízu stavu životného prostredia, ale o 
komplexný spoločensko-environmentálny problém. Vzhľadom na tento fakt si 
ekologická kríza vyžaduje integrálny prístup na úrovni rôznych vedeckých oblastí, 
spoločenských ustanovizní a postoja náboženstiev, ale aj pozornosť každého 
človeka. Stáva sa tak výzvou a príležitosťou na okamžité konanie (nielen) pre 
kresťanov.
Kľúčové slová: ekologická kríza, ekologická spiritualita, dialóg, človek-vzťah, 
konverzia

Abstract
Contemporary ecological crisis influences practically all regions of the Earth 
and concerns every individual. Inevitably, Christianity reacts to this fact as well, 
as it is not only the crisis of environmental conditions, but the complex socio-
environmental problem. Considering this, ecological crisis requires an integral 
approach on the level of various scientific areas, social authorities and the attitude 
of religions, together with the attention of every human. Thus, it becomes both 
challenge and opportunity for an instant action (not only) for Christians.
Key words: ecological crisis, ecological spirituality, dialogue, human-relationship, 
conversion

Úvod
Keď sa v 60. rokoch minulého storočia v celosvetovom meradle (no predovšetkým 
v Spojených štátoch amerických a v Kanade) zrodila „éra ekológie“, na vedeckej 
i pseudovedeckej scéne sa začali intenzívne vynárať mnohé hnutia a autori 
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Význam Ježišovej kázne na vrchu pre dobu 
environmentálnej katastrofy

Ondrej Prostredník

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 
02 Bratislava

Abstrakt
Štúdia na príklade exegetického rozboru pasáže o ustarostenosti z Ježišovej kázne 
na vrchu aplikuje prístupy ekologicky senzitívneho čítania biblických textov. 
V dvoch historizujúcich poznámkach vysvetľuje dôvody, pre ktoré v slovenskom 
teologickom prostredí nie je zvlášť silne rozvinutá teologická reflexia otázok 
ochrany životného prostredia. Záver štúdie ponúka niekoľko téz pre ďalšiu 
teologickú reflexiu. 
Kľúčové slová: dominium terrae, kontextuálna teológia, eko-teológia, zelená 
exegéza

Abstract
The study uses the example of exegetical analysis of the passage about worries 
from the Sermon on the Mountain and applies the ecologically sensitive reading 
of biblical texts. In two historical notes, the study explains reasons which led 
to the fact that in the Slovak theological context the theological reflection of 
environment protection is no particularly developed. The conclusion of the study 
offers a number of ideas to continue the theological reflection in this area. 
Key words: dominium terrae, contextual theology, eco-theology, green exegesis

Úvod 
Ekologické témy sa v teológii začínajú v štruktúrovanej forme objavovať 
koncom 60. rokov. Bola to reakcia na technologický boom a jeho dôsledky na 
životné prostredie. Diskusiu odštartovala štúdia Lynna Whitea z roku 1967 „The 
Historical Roots of Our Ecologic Crisis“1. White kriticky hodnotí kresťanstvo 
ako „antropocentrické“ náboženstvo, ktoré svojím učením o „dominium terrae“ 

1 WHITE Jr., L. The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, Science, New Series, Vol. 155, No. 3767 
(Mar. 10, 1967), s. 1203-1207. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1720120.
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Abstrakt
Environmentálna kríza je fakt, ktorý je ťažko spochybniť. Korene tejto krízy, 
ktoré možno pripísať na vrub ľudskej činnosti, popísal pápež František vo svojej 
encyklike Laudato si‘. František vidí príčinu najmä v týchto štyroch nesprávnych 
spôsoboch chápania života a ľudskej činnosti: logika technologickej nadvlády, 
globalizácia technokratickej paradigmy, nesprávny antropocentrizmus a praktický 
relativizmus. Niektorí autori pripisujú kresťanstvu vinu za zničenie životného 
prostredia aplikáciou verša knihy Genezis 1,28. Správny biblický pohľad na 
vzťah medzi človekom a stvorením však vonkoncom nelegitimizuje drancovanie 
a využívanie prírody podľa vlastnej ľubovôle. Posledným koreňom krízy je obsesívny 
konzumizmus, ktorý sa stal prevládajúcim životným štýlom našej civilizácie. 
Kľúčové slová: environmentálna kríza, logika technologickej nadvlády, 
globalizácia technokratickej paradigmy, nesprávny antropocentrizmus, praktický 
relativizmus, konzumizmus

Abstract
The environmental crisis is a fact that is hard to be doubted. The roots of this 
crisis attributable to human activity are described by Pope Francis in his encyclical 
letter Laudato si’. Francis sees especially these four causes, which we can consider 
a certain way of understanding human life and activity that have gone awry, to 
the serious detriment of the world around us: logic of technological domination, 
globalization of technocratic paradigm, misguided anthropocentrism, and practical 
relativism. Some authors impute blame to Christianity for the destruction of 
the environment by applying verse of the book of Genesis 1:28. The correct 
biblical view of the relationship between man and creature in absolutely no sense 
legitimizes plundering and arbitrary exploitation of nature. The latest cause of the  
crisis is a compulsive consumerism that has become the predominant way of life 
of our civilization.
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