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PREDHOVOR 

V súvislosti so zmenami v štruktúre i v obsahovej náplni v našej vzdelávacej sústave 

sú čoraz častejšie používané a skloňované nové vzdelávacie prístupy, medzi ktoré patria  

globálne vzdelávanie a globálne rozvojové vzdelávanie. Globalizácia totiž nepochybne 

zasahuje aj výskum a vzdelávanie, kde sa dostávajú do popredia témy, ktoré súvisia so 

stretom kultúr, s rozvojom a vzájomnou prepojenosťou krajín v oblasti ekonomickej, 

spoločenskej, politickej, kultúrnej, ale aj environmentálnej. Práve takýmto a podobným 

témam venuje pozornosť globálne rozvojové vzdelávanie, čím zohráva významnú úlohu v 

príprave mladých ľudí na život v súčasnom prepojenom, rýchle sa meniacom svete. Tento 

nový vzdelávací prístup reaguje na proces globalizácie, ktorý sprevádzajú rozporuplné 

kvalitatívne zmeny a postupne sa dostáva do všetkých stupňov škôl aj na Slovensku. Preniká 

tak aj do terciárnej sféry vzdelávania, kde je implementované na slovenské  vysoké školy 

a univerzity, ktoré aj týmto spôsobom reagujú na celý rad výziev, ktoré so sebou prináša 

globalizácia.  

V záujme toho, aby sa absolventi ekonomických fakúlt  dokázali  vyrovnávať s rôznymi 

problémami v súčasnom prepojenom svete, v ktorom budú realizovať svoju prax, má globálne 

rozvojové vzdelávanie nepochybne svoje miesto aj na ekonomických fakultách. Postupne 

dochádza k jeho implementácií do edukačného procesu na týchto fakultách za účelom - 

komplexnejšie pripravovať budúcich ekonomických aktérov pre prax v rodiacej sa globálnej 

ekonomike.  

Príspevky, zaradené v tomto zborníku recenzovaných vedeckých prác, zdôrazňujú 

potrebu pripravovať mladých ekonómov pre pôsobenie v novom ekonomickom 

a spoločenskom prostredí a ich autori venujú pozornosť témam, ktoré by nemali chýbať 

v obsahovej náplni GRV na ekonomických fakultách.  

Do zborníka Globálne rozvojové vzdelávanie v edukačnom procese na ekonomických 

fakultách, sú zahrnuté príspevky, ktoré predstavujú parciálne výstupy riešiteľov výskumného 

projektu KEGA č. 006SPU-4/2012 z Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre (Katedra 

ekonomiky, Katedra marketingu, Katedra spoločenských vied, Katedra pedagogiky 

a psychológie, Katedra matematiky) ale aj príspevky ďalších pedagógov z viacerých 

ekonomických fakúlt na Slovensku, ktorí sa priamo alebo nepriamo zaoberajú globálnym 

rozvojovým vzdelávaním v pedagogickom procese na ekonomickej fakulte, kde pôsobia, 

alebo sa touto problematikou zaoberajú vo výskume. Autormi príspevkov sú pedagógovia 

z ekonomických fakúlt, ktorí vyučujú odborné ekonomické predmety, manažment, marketing 

ale i pedagogiku a spoločenské vedy a iné. Nakoľko zborník recenzovaných vedeckých prác 

sa opiera o „diskusiu“ pedagogických pracovníkov, ktorí pochádzajú z rôznych odborných 

katedier na viacerých slovenských ekonomických fakultách, sprostredkúva aktuálny obraz 

toho, do akej miery si už tento nový vzdelávací prístup našiel svoje miesto v edukácii na 

ekonomických fakultách, ale i obraz problémov a otázok, ktoré nad ním visia. 

Všetci autori príspevkov zhodne poukazujú na aktuálnu potrebu implementovať tento nový 

vzdelávací prístup do edukačného procesu na ekonomických fakultách, no v jednotlivých 

textoch zároveň nachádzame rôznorodé náhľady, názory a postoje k obsahu ale i formám či 

spôsobom implementácie globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu. 

Pritom sa nazdávame, že práve táto „rôznorodosť“ môže byť cenným impulzom pre 

spresnenie či rozvinutie tých tém a problémov, ktoré by nemali v globálnom rozvojovom 

vzdelávaní na ekonomických fakultách chýbať, a tiež upozorňuje na uplatňovanie viacerých 

vzdelávacích postupov a metód v tomto vzdelávaní.   

Odborná verejnosť, akademickí pracovníci ale aj študenti ekonomických fakúlt a 

univerzít si tak môžu v zborníku Globálne rozvojové vzdelávanie v edukačnom procese na 

ekonomických fakultách nachádzať rad cenných poznatkov a informácií o tejto novej forme 

vzdelávania, ale aj inšpirácií pre ďalší výskum. Niektoré príspevky ich súčasne môžu 
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motivovať k tomu, aby takéto vzdelávanie aktívne realizovali, prípadne sa ho zúčastnili ako 

poslucháči.   

 

  Poďakovanie patrí všetkým autorom, ktorí svojimi príspevkami prispeli do tejto 

„diskusie“ a zostáva dúfať, že v budúcnosti bude ich počet narastať a ich spolupráca v  oblasti 

globálneho rozvojového vzdelávania sa bude prehlbovať. 

 
                 

V Nitre, október 2013                  Eva Svitačová
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NOVÉ POŽIADAVKY NA ĽUDSKÝ KAPITÁL V GLOBÁLNEJ 

EKONOMIKE A GLOBÁLNE ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE 

NEW REQUEREMENTS FOR HUMAN CAPITAL IN GLOBAL 

ECONOMY AND GLOBAL DEVELOPMENT EDUCATION 
 

Eva Svitačová 

 

Abstrakt 

Ľudský kapitál patrí medzi významné faktory rastu a prosperity globálnej ekonomiky. 

Kvalitný ľudský kapitál sa v nej opiera nielen o špecifické profesionálne zručnosti 

a schopnosti, ale i o univerzálne ľudské schopnosti či zručnosti, pomocou ktorých sa dokáže 

adaptovať v  novom globálnom ekonomickom a spoločenskom prostredí. Nový vzdelávací 

prístup - Globálne rozvojové vzdelávanie reaguje na novú situáciu vo svete a na nové 

požiadavky svetového trhu a v súlade s nimi pripravuje absolventov ekonomických fakúlt na 

pôsobenie v multikultúrnom prostredí v európskom i svetovom rozmere. Významne sa tak 

podieľa na príprave vysokokvalifikovaného ľudského kapitálu pre globálnu ekonomiku. 

Kľúčové slová: ľudský kapitál, globálne rozvojové vzdelávanie, nové ekonomické prostredie 

 

Abstract 

Human capital belongs among the important factors of the development and prosperity of the 

global economy. Quality human capital is based not only on the specific professional 

competences and capabilities but also on the universal human capabilities or competences 

which help him to adapt in the new global economic and social environment. New 

educational approach – Global Development Education responds to the new situation in the 

world and to the new requirements of the global market. In accordance with them prepares 

graduates of economic faculties to the action in multicultural environment in the European 

and world dimension. Thus significantly participates in the preparation of highly qualified 

human capital for the global economy. 

Key words: human capital, Global Development Education, new economic environment 

 

Úvod 

Takzvaná vzdelanostná ekonomika alebo nová ekonomika, ktorá je novou vývojovou etapou 

globálnej ekonomiky, je ekonomikou s modernými komunikačnými sieťami, budovaná na 

silných regionálnych zoskupeniach, pričom konkurencieschopnosť v nej je určovaná 

schopnosťou transformovať informácie na poznatky a inteligenciu. Hodnoty sa v nej tvoria 

vedomosťami, kvalifikáciou a kľúčové komodity vo vzájomných vzťahoch medzi subjektmi 

predstavujú internet, databázy údajov a telekomunikácie, s čím súvisia aj nové nároky na 

ľudský kapitál. Rozvoj vzdelanostnej ekonomiky totiž v značnej miere závisí práve od 

ľudského kapitálu, ktorý sa pokladá za faktor hospodárskeho rastu, spolu s fyzickým 

kapitálom, prácou, pôdou, technologickým pokrokom.  

Odvolávajúc sa na štúdiu OECD (Human capital investment: An international comparison, 

1998) sa ľudský kapitál definuje ako vedomosti, zručnosti, schopnosti a ďalšie charakteristiky 

jedinca, ktoré sú relevantné pre ekonomickú aktivitu. Ide o faktor, ktorý v značnej miere 

ovplyvňuje hospodársku prosperitu,  celkový rozvoj ekonomiky, a zároveň rozvoj celej 

spoločnosti (Dobeš, 2003). 

Uvedomujúc si najmä, že ľudský kapitál sa prejavuje v produktivite práce, majú všetky 

ekonomické subjekty záujem zamestnávať kvalitný ľudský kapitál. V záujme zvyšovania 

konkurencieschopnosti naň súčasne kladú nemalé nároky a majú ho záujem rozvíjať. Pritom 

si predovšetkým uvedomujú, že pomocou kvalitného ľudského kapitálu sa zvyšuje 
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produktivita, zabezpečuje ekonomický rast, rast konkurencieschopnosti a v neposlednom rade 

prosperita spoločnosti.  

Práve ľudský kapitál patrí medzi významné faktory rastu a prosperity ekonomiky a ako sa 

uvádza: „Schopnosť jednotlivcov a krajín profitovať zo vznikajúcej vzdelanostnej ekonomiky, 

závisí do veľkej miery od ľudského kapitálu – od vzdelania, zručností, nadania a schopnosti 

ľudí. Preto sa vlády stále viac zaoberajú zvyšovaním úrovne ľudského kapitálu. Jedným z 

najdôležitejších spôsobov, akým sa to dá docieliť, je výchova a vzdelávanie, ktoré sú v 

súčasnosti vnímané ako čoraz významnejšie faktory v podnecovaní hospodárskeho rastu.“ 

(OECD Štúdie. Ľudský kapitál: Ako ovplyvňuje váš život to, čo viete. s.1).  

 

Nové požiadavky na ľudský kapitál 

Ľudský kapitál sa poníma ako výsledok investícií do znalostí, schopností či zručností, 

pričom táto investícia môže mať podobu formálneho vzdelávania, školenia alebo praktického 

učenia. Ekonómovia ho zaraďujú medzi faktory, ktoré podstatne ovplyvňujú produktivitu 

práce, čo sa odráža napríklad v nárokoch zamestnávateľov na zamestnancov. Vychádzajú 

z toho, že kvalitné vedomosti a zručnosti, ktoré v súčasnosti umožňujú zvládať náročné úlohy 

v zamestnaní, nepochybne zvyšujú hodnotu ich pracovnej sily na trhu práce. 

Za hlavný spoločenský výnos z investícií do ľudského kapitálu sa pokladá  ekonomický rast1.   

Dosahuje sa pomocou interakcií ľudských schopností a nových technológií, pričom sú 

využívané hlavne špeciálne schopnosti, vedomosti a zručnosti človeka. V záujme toho, aby 

ekonomické subjekty dosahovali ekonomický rast a stali sa konkurencieschopnými, sú nútené 

realizovať výrobu komodít a exportovať tovary, so značnou kvalifikačnou náročnosťou. 

Uvedomujú si, že vyššie vzdelanie a kvalifikácia sa prejavujú vo vyšších výnosoch z 

ľudského kapitálu.  

Zásadné premeny v oblasti ľudského kapitálu v súčasnej vedomostnej ekonomike pozorujeme 

hlavne vzhľadom na zavádzanie nových technológií. Z toho plynú nároky na ľudský kapitál, 

ktorý musí byť schopný získavať, spracovávať a tiež využívať informácie z rôznych oblastí a 

odborov vzhľadom na postupujúcu transnacionalizáciu ekonomiky. Uvádza sa, že nové 

požiadavky na obsah ľudského zahŕňajú oblasť profesionálnych zručností (v podobe 

schopností používať vyspelé nástroje z oblasti informačných a komunikačných technológií a 

podieľať sa na ich rozvoji, oprave a tvorbe), oblasť užívateľských zručností, (zahŕňajúcich 

schopnosť pracovať s informačnými a komunikačnými technológiami v praktických 

pracovných podmienkach) a základnú gramotnosť, ktorá sa  týkajú sa nových infomačno-

komunikačných technológií (digitálna gramotnosť) (Porubčinová, 2011). 

Okrem špecifických profesionálnych zručností a schopností, potrebných k výkonu profesijnej 

roly, zručností a schopností pracovať s informačno-komunikačnými technológiami, 

predpokladá kvalitný ľudský kapitál univerzálne ľudské schopnosti či zručnosti, pomocou 

ktorých sa eliminujú či aspoň minimalizujú riziká a negatívne javy v každej oblasti ľudskej 

činnosti2.  

Možno súhlasiť, že jednotlivé zložky ľudského kapitálu svojím obsahom presahujú čisto 

ekonomizujúce chápanie tohto pojmu (Porubčinová, 2011). Napokon,  aj sociológia definuje 

pojem ľudský kapitál komplexne, ako zásobu „vedomostí a zručností stelesnených v ľuďoch 

určitého štátu, žijúcich na určitom území. Je výsledkom tradície, vzdelania a poznatkov 

                                                 
1 Dokazujú to  mnohé empirické  makroekonomické štúdie (Nelson a Phelps, 1966; Romer, 1989; Mankiw, 

Romer, Weil, 1992; Barro a Salai-Martin, 1995; Krueger a Lindahl 2001; de la Fuente a Doménech, 2006 

a ďalší). 
2 Aj G. S. Becker, jeden z autorov koncepcie ľudského kapitálu, delí ľudský kapitál na všeobecný a špecifický. 

Všeobecným ľudským kapitálom rozumie univerzálne schopnosti, zručnosti či danosti, ktoré sú využiteľné v 

každej oblasti ľudskej činnosti. Špecifický ľudský kapitál predstavujú  špeciálne vedomosti a zručnosti človeka, 

ktoré sú využiteľné v danom odbore či činnosti (Becker, 1993). 
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získaných praxou“ (Veľký sociologický slovník, 1996, s. 474-5). Okrem ekonomického 

rozmeru ľudský kapitál zahŕňa v sebe aj sociálny a kultúrny rozmer3. Sociálny rozmer závisí 

od vzdelania, vďaka ktorému človek môže získať lepšie pracovné miesto, vyšší príjem,  

vyššie  spoločenské postavenie a podobne. Ako uvádza M. Zagoršeková, sociálny kapitál  je z 

teoretického hľadiska ponímaný ako proces utvárania hodnôt vo vnútri štátov. Pritom jeho 

vnútorná, štátom ohraničená integrita, môže vo vzťahu k indivíduám pôsobiť ako faktor 

obmedzujúci ich medzinárodnú mobilitu. Sociálny kapitál je ohraničený na aktivity a operácie 

v rámci uzavretých komunít, firiem, spoločenstiev či štátov, ktoré sú inštitualizovanou 

platformou ich činnosti. Jeho charakter je tak podmienený a ohraničený základnými princípmi 

týchto inštitúcií, ktoré sa neprenášajú do iných inštitúcií. Avšak autorka poznamenáva,  

niektoré prvky sociálneho kapitálu, napríklad univerzálne vzdelanie, zručnosti pracovnej sily 

a pod., sa môžu uplatniť aj v sociálne a kultúrne odlišných inštitúciách (Zargošeková, 2012). 

V takom prípade neobmedzuje medzinárodnú mobilitu indivíduí, ba napomáha im adaptovať 

sa v takýchto inštitúciách v novom globálnom prostredí4. Odlišne sa poníma kultúrny kapitál. 

Predstavuje trvalý individuálny habitus jednotlivcov (poznanie, vzdelanie, sociálne zručnosti). 

Jeho nositeľmi sú jednotlivci, ktorí si v priebehu socializácie a vzdelávania osvojujú súhrn  

znakov, noriem a preferencií. Tie tvoria kultúrny kapitál, ktorý je súčasťou mobilnej 

pracovnej sily, pričom migrujúci jednotlivci a skupiny si prenášajú svoj kultúrny kapitál do 

iných štátov, podnikateľských subjektov, inštitúcií, kde získajú nové pracovné príležitosti. Tu 

využívajú svoj kultúrny habitus podľa nových kritérií na adaptáciu a akceptáciu nových 

požiadaviek. V prípade, že im vlastný kultúrny habitus bráni adaptovať sa na nové životné a 

pracovné podmienky, pričom sa vytvára podhubie pre vznik sociálnych konfliktov, nepokojov 

a  problémov. Ťažkosti s adaptáciou na nové podmienky sa napríklad môžu spájať 

s náboženskými orientáciami, s nedostatočnou jazykovou kompetenciou či nedostatočnou 

úrovňou vzdelanosti, s osvojeným životným štýlom a podobne (Zargošeková, 2012, s.545).  

Vzhľadom na to, že mnohé ekonomické subjekty sú činiteľmi v globálnej ekonomike, 

ktorá predstavuje nové prostredie, skladajúce sa z otvorených systémov, ktorými sú dnes 

prakticky všetky krajiny sveta, ich pôsobenie v nej predpokladá  schopnosti, pomocou ktorých 

sa dokážu adaptovať na podmienky v novom ekonomickom prostredí. Do istej miery sa 

možno spoliehať na všeobecný ľudský kapitál, keďže sa opiera o univerzálne ľudské 

schopnosti a zručnosti, ale významnú rolu v príprave na pôsobenie jednotlivcov v globálnom 

priestore a v rôznych inštitúciách na globálnom trhu, zohráva aj vzdelávacie inštitúcie.  Avšak 

okrem toho, že ekonomické fakulty majú za úlohu poskytovať vysoko kvalitné a 

profesionálne vzdelávanie v oblasti ekonomických vied,  majú zároveň „rozvíjať harmonickú 

osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe 

tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku, a tým prispievať k 

rozvoju vedomostnej spoločnosti“. (Profil fakulty. Poslanie a história) 

Vzdelávanie sa na ekonomických fakúltách uskutočňuje na základe prepojenosti disciplín tzv. 

všeobecného ekonomického a manažérskeho zamerania a širokého spektru vedomostí z 

oblasti sociológii, psychológii a sociálnej politiky. Dôležitosť prípravy pracovníkov so 

širokým odborným prehľadom tak v ekonómii a manažmente, ako aj v oblasti sociálnych a 

psychologických podmienok reprodukcie a formovania ľudských zdrojov,  ich hodnôt a 

preferencií a zákonitostí správania ľudí v organizáciách, je diktovaná trendmi súčasného 

                                                 
3 Pojem sociálny kapitál sa rozšíril u nás najmä zásluhou prác Francisa Fukuyamu a pojem kultúrny kapitál 

prostredníctvom prác sociológa Pierra Bourdieua. 
4 Niekedy pritom dochádza k tomu, že síce absorbuje kultúrne hodnoty v danom prostredí, no mení ich na 

utilitárny prostriedok produkcie a distribúcie. To značí, premieňa ich na nástroj výroby a obchodovania. 

Kulturológia označuje tento proces ako komodifikáciu. Ide o transformáciu predmetov a hodnôt do komodít, 

pričom pojem komodity je ponímaný ako reifikovaná entita, ktorej cieľom je hlavne -  predaj na trhu. 

Komodifikácia kultúry predstavuje proces tzv. kultúrneho priemyslu,  ide o „spracovávanie“ ľudí a hodnôt do 

komodít tak, aby  vyhovovali a slúžili potrebám trhu. 



 

9  

spoločenského pokroku ako i potrebami rozvoja znalostnej ekonomiky ako nového zdroja 

tvorby spoločenského bohatstva. Ekonomické fakulty na Slovensku majú snahu do študijných 

plánov pre jednotlivé špecializácie zaraďovať aj humanitné predmety či predmety 

spoločenskovedné5, s cieľom pripravovať ľudský kapitál na život v súčasnom svete, 

uvedomujúc si, že sa budú v ňom stretávať nielen s problémami  odborného charakteru, ale 

s množstvom ďalších rôznorodých problémov. Nakoľko budú realizovať ekonomické činnosti 

v novom ekonomickom prostredí, niektoré ich problémy môžu súvisieť práve s prenosom 

kultúrneho kapitálu do iných krajín vo svete, a tu do rôznorodých podnikateľských subjektov 

či inštitúcií, v ktorých sa vyžaduje adaptácia na nové životné a pracovné podmienky a na nové 

prostredie. Môžu sa v ňom stretnúť s novou kultúrou a prežiť kultúrny šok.6 „Aby sme 

dokázali zvládnuť kultúrny šok, je potrebné rozvíjať v sebe osobnostné, sociálne, 

komunikatívne a interkultúrne kompetencie (Jakubovská, Predanocyová, 2011, s.131). Tie im 

napomáhajú aj vnímať a zaujímať stanoviská ku globálnym problémom7, ktoré predstavujú 

globálne nebezpečenstvá a ohrozujú nielen ich budúcnosť ale budúcnosť celej ľudskej 

civilizácie. Cieľom vzdelávania je tak pomocou tradičných ako aj inovatívnych foriem 

vzdelávania získavať informácie a poznatky o globálnych problémoch, ale učiť sa aj kriticky 

na a ne nazerať, čo by malo študentov viesť k inovatívnej a kreatívnej účasti na ich riešení. 

Vítame, že v slovenskom vzdelávacom systéme sa objavujú nové formy vzdelávania, 

(globálne vzdelávanie, rozvojové vzdelávanie a globálne rozvojové vzdelávanie), ktoré 

reagujú na novú situáciu vo svete a na nové požiadavky svetového trhu a v súlade s nimi 

pripravujú ľudský kapitál pre prax v globalizujúcom sa svete. Keďže vychádzame 

z predpokladu, že každá ekonomika venuje pozornosť príprave ľudských zdrojov, 

ekonomicky aktívnych občanov pre prácu a život v informačnej a znalostnej spoločnosti, je 

potrebné týmto novým požiadavkám venovať pozornosť aj v edukačnom procese na 

slovenských ekonomických fakultách.  

 

GRV a jeho úlohy v príprave ľudského kapitálu pre globálnu ekonomiku  

Vzdelávací prístup - Globálne rozvojové vzdelávanie   

Najmä od konca 80-tych rokov vzdelávanie vo viacerých krajinách Európy prechádza 

zásadnými zmenami, ktoré súvisia s procesmi globalizácie a európskej integrácie.  Spájajú sa 

s prechodom spoločnosti od industriálnej k informačnej či vedomostnej spoločnosti, čo 

navodzuje potrebu prispôsobovať vzdelávací systém novým potrebám, potrebám vedomostnej 

spoločnosti aj na Slovensku. Z toho vyplýva rad nových konkrétnych úloh pre jednotlivé 

stupne škôl, ktoré pripravujú mladých ľudí pre život v novej spoločnosti. V súlade s nimi, sa 

do škôl dostáva Globálne rozvojové vzdelávanie8, ktoré má za úlohu posilňovať 

zodpovednosť žiakov, študentov, ba celej verejnosti, za hospodársky, sociálny a kultúrny 

                                                 
5 Na fakultách ich výučbu realizujú - Katedry spoločenských vied, Katedry humanitných vied, Katedry 

sociálnych a humanitných vied a podobne. 
6 Kultúrny šok sa poníma ako výsledok rôznych faktorov, pôsobiacich na globálnej ale i na kolektívnej 

a individuálnej úrovni (MISTRÍK. E. Kultúrny šok v rozvojovej pomoci. In: Lysý, J.(ed) 2007.Globálne 

rozvojové vzdelávanie.  s.64-80). 
7 Uvádza sa, že o globálnych problémoch v modernom zmysle slova sa začalo hovoriť až po 2.svetovej vojne, 

hoci už 1.svet. vojna a  veľká hospodárska kríza naznačili, že  najzávažnejšie problémy vývoje ľudstva sa 

globalizujú. In: Jeníček, V.Foltýn, J.: Globální problémy a světová ekonomika, 2003, s.4. 
8 Anglosaská literatúra často používa pojmy: globálne vzdelávanie a rozvojové vzdelávanie ako synonymá 

(global education, development education). Nemecká odborná literatúra nerozlišuje medzi týmito dvoma 

pojmami, používa rovnako globálne vzdelávanie a rozvojové vzdelávanie (Globales Lernen, 

Entwicklungspolitische Bildungsarbeit). V Českej republike sa spojili tieto dva termíny do jedného a najčastejšie 

sa používa slovné spojenie - globálne rozvojové vzdelávanie. Na Slovensku je tiež zaužívaný termín - globálne 

rozvojové vzdelávanie, i keď odborníci v rezorte školstva používajú častejšie termín globálne vzdelávanie a 

odborníci z oblasti rozvojových politík pre rozvojové krajiny skôr inklinujú  k termínu- rozvojové vzdelávanie. 
Okrem toho sa uvažuje o vzdelávaní s globálnou dimenziou, humanitárnom vzdelávaní, atď.). 
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vývoj sveta ako aj za udržateľnosť životného prostredia v lokálnom i globálnom meradle. 

Hlavným cieľom je  implementovať do myslenia ľudí globálnu a európsku dimenziu. 

Objavuje sa viacero definícií Globálneho rozvojového vzdelávania, no ich spoločnou črtou je 

myšlienka, že ľudia z najrozvinutejších svetových regiónov, takzvaný „sever“, musia vedieť 

o problémoch rozvojových a menej rozvinutých krajín, takzvaný „juh“ a byť pripravení im 

pomáhať.   

Globálne rozvojové vzdelávanie9, ktoré kladie dôraz na rozvíjanie takých hodnôt ako 

zodpovednosť, solidarita, tolerancia, demokracia, ľudské práva a podobne, sa od polovice 80-

tych rokov postupne stáva nevyhnutnou súčasťou vzdelávania vo vyspelých spoločnostiach. 

Ide o spoločnú snahu európskych krajín, ktorá vyplýva z niektorých európskych programov. 

GRV sa charakterizuje ako vzdelávacia perspektíva, ktorá vzniká z faktu, že súčasní  ľudia 

žijú stále viac v globalizovanom  svete. Ako sa uvádza, GRV umožňuje dosahovať globálne 

perspektívy a vidí okolnosti a problémy v celosvetovom kontexte a  holistickom  kontexte 

(Global education, s.1). Jeho úlohou je viesť k hlbšiemu porozumeniu príčin globálnych 

problémov, rôznorodostí a nerovností vo svete, a rovnako  vzbudzovať u ľudí zodpovednosť 

za vytváranie takého sveta, v ktorom majú všetci dôstojne žiť. 

Ako podotýka M. Cenker, „jedným z dôsledkov istého partikularizmu vo vývoji globálneho aj 

rozvojového vzdelávania je ich rôznorodá interpretácia a praktická aplikácia. Čo sa v jednej 

krajine chápe ako rozvojové vzdelávanie je inde globálne vzdelávanie a naopak. Inde sa zas v 

snahe o konceptuálny synkretizmus používa výraz globálne rozvojové vzdelávanie.“ (Cenker, 

2013, s.7) Obsah jednotlivých pojmov však nie je presne definovaný, ale oba vzdelávacie 

prístupy - Globálne vzdelávanie aj Globálne rozvojové vzdelávanie súvisia so snahou  

postupne implementovať globálnu a európsku dimenziu do procesu výchovy a vzdelávania.  

Na Slovensku sa GRV opiera o Národnú stratégiu prijatú slovenskou vládou v roku 2012. 

V nej sa používa termín „Globálne vzdelávanie“ ako zastrešujúci princíp. Jeho súčasťou je 

Globálne rozvojové vzdelávanie (vzdelávanie o problematike rozvojových krajín a chudoby 

vo svete), environmentálne vzdelávanie, multikultúrne vzdelávanie, mierové vzdelávanie, ako 

aj vzdelávanie k ľudským právam v globálnom kontexte (Národná stratégia pre globálne 

vzdelávanie na obdobie rokov 2012-2016, s.1). V  stratégii sa uvádza:„Globálne rozvojové 

vzdelávanie (GRV) je vzdelávací prístup, ktorý vedie k hlbšiemu porozumeniu rôznorodosti a 

nerovnosti vo svete, k príčinám ich existencie a možnostiam riešenia problémov s nimi 

spojených. Podnecuje všetkých zainteresovaných bez ohľadu na vek ku skúmaniu otázok ako 

napr. chudoba, a ich prepojenie s každodenným životom. Narúšaním stereotypov a podporou 

nezávislého samostatného myslenia sa snaží globálne rozvojové vzdelávanie pomôcť rozvíjať 

aj praktické zručnosti a prispieť k pozitívnym zmenám v lokálnom aj globálnom merítku.“ 

(Tamtiež)  

Globálne rozvojové vzdelávanie podporuje 8 Miléniových rozvojových cieľov (Millennium 

Development Goals – MDGs), ktoré vychádzajú z Miléniovej deklarácie, ktorú v septembri 

2000 podpísalo 189 krajín vrátane 147 hláv štátov10.  

O tieto ciele sa opiera oficiálna rozvojová pomoc SR. Medzinárodné východiská v oblasti 

globálneho vzdelávania sú vymedzené aj v Národnej stratégii pre globálne vzdelávanie. 

Taktiež  stratégia  analyzuje  situácie v oblasti  globálneho vzdelávania na Slovensku na 

všetkých stupňoch škôl do r. 2012, kedy bola stratégia prijatá. Nachádzame v nej aj 

identifikáciu kľúčových aktérov pri jej realizácii, patria medzi ne aj vysoké školy, pričom 

pozornosť sa upriamuje na školy pedagogického zamerania, kde sa navrhuje začleňovať ciele, 

                                                 
9 ďalej GRV. 
10

Pozri: Miléniové rozvojové ciele. Dostupné z www:  

<http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_CB994940132FED7DC125766500389E84_SK/$File/m

ileniove_rozvojove_ciele.pdf 

 



 

11  

témy a princípy GV do študijných programov pre vzdelávanie budúcich učiteľov. Ako sa 

v stratégii uvádza, „školy iného zamerania môžu zahrnúť globálne témy a témy rozvojovej 

spolupráce do náplne štúdia formou voliteľných, povinne voliteľných alebo povinných 

predmetov. Súčasne vysoké školy môžu uskutočňovať výskum zameraný na rozvojovú 

pomoc.“ (Tamtiež, s.6) 

  

Úlohy GRV v príprave ľudského kapitálu pre globálnu ekonomiku 
Ekonómia je jednou zo spoločenskovedných disciplín, ktorá poskytuje ekonomický 

metodologický prístup k racionálnemu ľudskému správaniu vo vzťahu k problematike 

vzdelávania. V tejto disciplíne je prijímaná téza, že vzdelanie je investíciou do ľudského 

kapitálu. V záujme podpory a cieľov a rozvoja spoločnosti je cieľom každej vzdelávacej 

inštitúcie skvalitňovať ľudský kapitál. Jeho príprava pre globálnu  ekonomiku je nanajvýš 

zodpovednou úlohou, ktorú si uvedomujú aj ekonomické univerzity a fakulty, ktoré  sa 

v súčasnosti snažia pripravovať kvalifikovaných odborníkov pre národnú i globálnu 

ekonomiku. Berú do úvahy fakt, že po skončení štúdia budú ich absolventi vstupovať na 

globálny trh a pokúšať sa tu uspieť, pričom okrem nárokov, ktoré sa aktuálne vzťahujú  na 

danú pracovnú pozíciu či danú profesijnú rolu, sa nevyhnú ani úlohám a problémom, ktorých 

riešenie si nevyžaduje iba špecifické znalosti z danej profesijnej oblasti ale i univerzálne 

ľudské schopnosti a zručnosti. Pomocou nich dokážu zaujímať k  nielen postoj k mnohým 

problémom a situáciám vo svete, ale tiež nachádzať riešenia a aspoň minimalizovať niektoré 

riziká, ktoré sa v daných situáciách črtajú.   

Vychádzame z toho, že na základe získaných odborných poznatkov dokážu absolventi v praxi  

reagovať na nové trendy vo svetovej ekonomike. Poznatky, ktoré získavajú najmä vďaka 

takým predmetom ako Medzinárodná ekonomika, Medzinárodný obchod, Medzinárodné 

podnikanie, Medzinárodný manažment a podnikanie, Medzinárodný marketing, 

Medzinárodný obchod a podobne, ich pripravujú na to, aby zvládali nové nároky, ktoré 

súvisia s rozvíjaním globálneho trhu, s rozširovaním svetového obchodu, s výrazným 

zostrovaním medzinárodnej konkurencie, rastom objemu medzinárodnej produkcie či s 

inovačným podnikaním a podobne. Možno ale zapochybovať o tom, že pre pôsobenie na 

globalizujúcom sa trhu a v globálnej ekonomike im budú postačovať odborné poznatky 

z oblasti svetovej ekonómie, ekonomiky, marketingu, manažmentu, z mikroekonómie, 

financií, z podnikového hospodárstva, a ďalších predmetov, ktoré ponúkajú ekonomické  

fakulty na Slovensku v rámci študijných programov. V nich je síce istá pozornosť venovaná aj 

príprave budúcich ekonómov na život v odlišnom kultúrnom a sociálnom prostredí, kde budú 

potencionálne čeliť rôznym spoločenským situáciám, problémom a prekážkam. No vzhľadom 

na to, že v týchto i v ďalších ekonomických predmetoch sa globálna problematika objasňuje 

hlavne pomocou odbornej terminológie a týka sa ekonomických javov a procesov na 

globalizujúcom sa trhu, ukazuje sa potreba do týchto študijných programov začleniť nové 

koncepty vzdelávania, zaoberajúce sa globálnou problematikou. Iba tak možno reagovať na 

nové výzvy globalizácie a skvalitňovať prípravu absolventov pre pôsobenie v rozvíjajúcej sa 

globálnej ekonomike. Takýmto konceptom je Globálne rozvojové vzdelávanie, ktorého 

úlohou je pripravovať absolventov ekonomických fakúlt na pôsobenie v multikultúrnom 

prostredí v európskom i svetovom rozmere. Pomocou tohto nového vzdelávacieho prístupu  

môžu získavať ďalšie potrebné vedomosti ako i sociálne zručnosti či spôsobilosti, potrebné 

pre ich  profesijnú  kariéru  na svetovom trhu a v  súčasnej rýchlo sa meniacej spoločnosti. 

Jeho cieľom je predovšetkým dosiahnuť, aby študenti ekonomických fakúlt porozumeli 

prebiehajúcim spoločenským procesom a  dokázali kriticky nazerať na spoločenské dôsledky 

ekonomických zmien a procesov na súčasnom globalizujúcom sa trhu. Napríklad vzhľadom 

na rozširujúci sa priestor, ktorý ponúka globálny trh, by nemali globalizáciu spájať len s 

procesmi unifikácie zjednocovania a spájania, ale chápať aj to, že globalizácia v skutočnosti 
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nielen spája, ale aj rozdeľuje, diferencuje a polarizuje. „Vedľa rozvíjajúcich sa globálnych 

dimenzií obchodu, financií, kapitálu, podnikania a informačného toku sa dáva do pohybu aj 

proces regionalizácie, oddeľovania, „izolácie“. Tieto dva úzko spojené procesy – globalizácia 

a regionalizácia - ostro diferencujú existenčné podmienky rozvoja národov, civilizácií a 

krajín.“ (Volner, 2012, s.22) 
Okrem porozumeniu, že globalizácia umožňuje celosvetový rozvoj ekonomických vzťahov, 

rozširovanie svetového obchodu, prináša rast objemu medzinárodnej produkcie a rad ďalších 

výhod,  by budúci ekonómovia mali porozumieť, ako súvisí s polarizáciou sveta, vznikom 

niektorých kríz, ovplyvňuje vzájomnú interdependenciu rozvinutých a rozvojových štátov 

a podobne. V tejto súvislosti by si mali uvedomovať potrebu spolupráce ľudí v týchto štátoch  

a krajinách, ktorá má viesť k trvalo udržateľnému rozvoju krajín vo svete a k ochrane ďalších 

hodnôt. Aj sprostredkovávanie najnovších odborných poznatkov z oblasti hospodárstva,  

ekonomiky, manažmentu, marketingu a i., by sa malo prepájať s hlbším chápaním ďalších 

skutočností. Konkrétne, študenti ekonomických fakúlt by si spolu s osvojovaním si odborných 

poznatkov z ekonómie, ekonomiky či manažmentu, (týkajúcich sa napríklad globálnej 

ekonomiky, megakonkurencie, sofistikovanej ekonomiky či tzv. „novej ekonomiky“, 

svetového hospodárskeho prostredia a mnohých ďalších), mali  osvojovať aj ďalšie poznatky. 

Týkajú sa  globalizačných zmien, ktoré prebiehajú vo svete a  priamo či nepriamo ovplyvňujú  

hospodárske procesy na svetových trhoch. Pomocou odborných predmetov, zaraďovaných 

hlavne do povinného základu štúdia ale i do kategórie povinno-voliteľných či voliteľných 

predmetov (napríklad Svetová ekonomika Makroekonómia, Politika a ekonomika, Ekonomika 

a politika EU, Ekonomika a obchod v rozvojových krajinách, Medzinárodný manažment 

a podnikanie, Medzinárodný obchod, Medzinárodné hospodárske vzťahy, a i.) totiž získavajú 

predovšetkým „ekonomický“ náhľad na svet a v ňom najmä na problémy ekonomického 

charakteru, ku ktorým sa učia zaujímať stanoviská a postoje ako ekonómovia. Pomocou 

odborných predmetov sa pripravujú na využívanie príležitostí na zahraničných trhoch, 

napríklad uskutočňovať výber cieľového zahraničného trhu, voliť spôsobu vstupu na tento trh 

či formulovať vhodné marketingové stratégie a podobne. Vďaka predmetom, ktoré na 

ekonomických fakultách ponúkajú také katedry ako katedra informatiky, katedra štatistiky 

a operačného výskumu, katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov, sa budúci 

absolventi prispôsobujú  zvyšujúcemu tempu inovácií v technológiách, najmä  informačných. 

Zároveň je potrebné uviesť, že pokladáme za žiaduce, aby si poznatky, ktoré študenti 

ekonomických fakúlt získavajú na odborných predmetoch, najmä tých, ktoré patria do jadra 

študijného programu a zaraďujú sa medzi povinné predmety a povinne voliteľné, osvojovali 

tak, aby si pritom uvedomovali spoločenské dôsledky ekonomických zmien a procesov ale 

i rozhodnutí. Predovšetkým by mali pochopiť, že ekonomické činnosti neprebiehajú 

v izolovanom priestore, ale v spoločnostiach, kde majú zabezpečovať uspokojovanie potrieb 

ľudí, podnecovať ich rozvoj a napredovanie. Rovnako by si mali uvedomovať, že ekonomické 

činnosti realizujú ľudia v spoločnostiach a pomocou nich, čo si vyžaduje rozširovať ich 

vedomosti o súčasnej spoločnosti, o súčasnom vzájomne previazanom svete, dianí v ňom a 

naučiť ich vnímať širšie súvislosti  ekonomického diania. Na základe toho by mali 

porozumieť tomu, prečo nemožno ekonomiku spájať iba s ekonomickými hodnotami ale 

súčasne s ďalšími hodnotami v spoločenskom prostredí. Vzhľadom na to, že väčšina 

absolventov súčasných ekonomických fakúlt  bude realizovať svoju prax v úplne v cudzom 

prostredí, bude sa musieť vyrovnávať nielen s problémami odborného charakteru. Vzhľadom 

na danú kultúru v jednotlivých častiach sveta, sa im problémom môžu stať už bežné interakcie 

s okolím. Rovnako problematické môžu byť priame strety s domácim obyvateľstvom, ideami, 

normami, zvykmi, mravmi a podobne, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú činnosť 

organizácie či iného podnikateľského subjektu, v ktorom budú pôsobiť. Ten je súčasťou 

širšieho kontextu, kraja, regiónu, štátu, kde pôsobí na realizáciu profesijných činností 
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množstvo ďalších faktorov, ktoré nepriamo spolurozhodujú pri voľbe cieľov, riešení, 

rozhodnutí a podobne. Práve k tomu, aby sa absolventi ekonomických fakúlt dokázali dobre 

orientovať v globálnom ekonomickom a spoločenskom prostredí, vhodná implementácia 

jednotlivých tém GRV do edukačného procesu rozhodne  napomáha. 

 

Záver 

Formovať ľudský kapitál, to predpokladá „pracovať“ s človekom, vychovávať ho a vzdelávať. 

Ide o oblasť, v ktorej sa ekonómia stretáva s psychológiou, pedagogikou a ďalšími vedami, 

ktoré sa zaoberajú človekom. V úsilí zabezpečovať komplexnejšiu prípravu ľudského 

kapitálu, budúcich ekonomických aktérov, pre pôsobenie na globálnom trhu, vítame nový 

vzdelávací prístup - GRV, ktorý sa môže významne podieľať na príprave 

vysokokvalifikovaného ľudského kapitálu pre novú, globálnu ekonomiku. Vhodná 

implementácia GRV do edukačného procesu na ekonomických fakultách je predpokladom 

kvalitnejšej prípravy ľudského kapitálu, a súčasne umožňuje budovanie globálneho 

hospodárstva podľa humánnych princípov. Samozrejme za predpokladu  vhodnej obsahovej 

náplne (tematické celky, témy, problémy),   vhodných  výchovno-vzdelávacích a didaktických 

metód, postupov a spôsobov (predmety, výberové prednášky), či vhodných didaktických 

prostriedkov a  študijného materiálu,  pomocou ktorých sa toto vzdelávanie bude realizovať. 

Tieto otázky zatiaľ zostávajú predmetom odborných diskusií pedagógov,  vedeckých 

pracovníkov ale i ekonómov a ostatných odborníkov.  

 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu Implementácia globálneho rozvojového 

vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách - projekt č. 006SPU-4/2012. 
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GLOBÁLNA VÝCHOVA AKO PREDPOKLAD IMPLEMENTÁCIE 

GLOBÁLNEHO ROZVOJOVÉHO VZDELÁVANIA DO PROCESU 

VYSOKOŠKOLSKEJ VÝUČBY 

GLOBAL EDUCATION AS A PREREQUISITE FOR THE 

IMPLEMENTATION OF GLOBAL DEVELOPMENT EDUCATION 

IN THE PROCESS OF UNIVERSITY TEACHIN 
 

Tímea Zaťková 

 

Abstrakt 

Príspevok popisuje súčasný stav v oblasti implementácie GRV do procesu vzdelávania vo 

vysokoškolskej výučbe a analyzuje globálnu výchovu ako prístup, ktorý tvorí základný 

predpoklad realizácie GRV v edukačnom procese vysokých škôl.  

Kľúčové slová: globálne rozvojové vzdelávanie, globálna výchova, vysokoškolské 

vzdelávanie, vysokoškolský učiteľ. 

 

Abstract 

The article describes actual state of implementing global development education (GDE) into 

the process of higher education and analyzes global education as the approach that is the basic 

assumption of  GDE realization in the higher education. 

Key words: Global development education, global education, higher education, university 

teacher. 

 

Úvod 

V slovenskej odbornej literatúre sme sa donedávna len zriedka stretávali s výrazom globálna 

výchova, ktorý už dnes postupne preniká do vedeckej sféry, do oblasti mediálnej komunikácie 

a napokon i do edukačnej praxe všetkých stupňov vzdelávania. „Globalizácia sama o sebe je 

dnes už signifikantným javom. V podstate prináša nevídané pôsobenie kultúr na seba, čím 

dochádza i k ich vzájomnému prelínaniu.“ (Ambrózy, M., 2011, s. 93) Globálna výchova je 

novým pedagogickým smerom, ktorý vznikol v osemdesiatych rokoch 20. storočia. Od tej 

doby sa rozšíril po celom svete, avšak najväčší vplyv si uchováva v anglofónnych krajinách. 

V slovenskej odbornej literatúre sa iba postupne dostáva táto problematika do oblasti záujmu. 

Popri termíne globálna výchova (global education) sa možno v zahraničnej literatúre stretnúť 

s ďalšími termínmi ako medzinárodná výchova (international education), výchova 

k svetovému občianstvu (education for world citizenship), multikultúrna a interkultúrna 

výchova (multicultural and intercultural education), globálne rozvojové vzdelávanie (global 

development education). Ako uvádza J. Průcha (2001, s. 40) „tieto termíny sú niekedy 

používané v rovnakom či blízkom význame, ale väčšinou obsahujú určitý významový posun - 

v prípade globálnej výchovy sú zdôrazňované ekologické aspekty, v prípade výchovy 

k svetovému občianstvu sú zdôrazňované právne a sociálne aspekty apod.“  

Pedagogický slovník uvádza, že Globálna výchova – je progresívne sa rozvíjajúci 

prístup vo vzdelávaní, podporujúci porozumenie a spoluprácu medzi ľuďmi. Zahŕňa učenie 

o problémoch a javoch, ktoré presahujú hranice štátov, ktoré sú celosvetovej, globálnej 

povahy, najmä ekologické, kultúrne, ekonomické, politické a technické problémy. Zdôrazňuje 

spoločné perspektívy, potreby a vízie vnímania a chápania problémov z rôznych pohľadov, 

kooperatívne učenie, kritické myslenie a zodpovedné konanie, rešpektujúce rozdiely 

interkultúrne, etnické, národné, regionálne, lokálne, skupinové i individuálne. V zahraničí 

predstavuje nový prúd vo vzdelávaní, ktorý má už povahu hnutia. Realizuje sa predovšetkým 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedagogika
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na stredných a vysokých školách vo forme praktických aktivít, medzipredmetových tém 

a komplexných projektov (Prucha, Walterová, Mareš,  1998, s. 76). 

V našom ponímaní chápeme globálnu výchovu ako zastrešujúci pojem vo význame 

edukácie v najširšom zmysle spájajúci výchovu aj vzdelávanie, predstavujúci komplexný 

prístup vo vzdelávaní, modernú pedagogickú koncepciu, ktorá vychádza z určitých 

teoretických východísk a dotýka sa všetkých prvkov výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Globálna výchova je filozofický rámec a praktický spôsob výchovy pre demokratickú a trvalo 

udržateľnú budúcnosť.  

Globálne vzdelávanie je podľa nášho názoru proces, v rámci ktorého do popredia vystupujú 

najmä didaktické aspekty. Z tohto pohľadu sa zameriava na sprostredkovanie vzdelávacieho 

obsahu so zámerom rozvíjania vedomostí z oblasti globálnej problematiky.  

Rozvojové vzdelávanie sa zameriava na „objasnenie súvislostí medzi globálnym dianím 

a rozvojovými krajinami a je výborným a zaujímavým doplnkom učiva mnohých predmetov 

či voľnočasových aktivít. Rozvojové vzdelávanie podporuje aktívnu účasť všetkých občanov 

v celosvetovom úsilí na odstránenie chudoby a znevýhodňovania. Vplýva na dodržiavanie 

ekonomických, sociálnych, environmentálnych a ľudských práv“. (Hipš, J., Ďurišová, P., 

2006)  

Vychádzajúc z definície Maastrichtskej deklarácie „Globálne vzdelávanie je vzdelávanie, 

ktoré otvára ľuďom oči a mysle voči realite sveta a podnecuje ich k tomu, aby uviedli do sveta 

viac spravodlivosti, rovnosti a ľudských práv pre všetkých. Globálne vzdelávanie je chápané 

tak, že v sebe zahŕňa rozvojové vzdelávanie, vzdelávanie o ľudských právach, vzdelávanie o 

trvalej udržateľnosti, vzdelávanie pre mier a predchádzanie konfliktom a medzikultúrne 

vzdelávanie a je globálnou dimenziou vzdelávania pre občianske práva a povinnosti.” 

(Maastricht Global Education Declaration, 2002) 

Ako z uvedených definícií vyplýva uvedené termíny sú väčšinou chápané ako synonymá, ale 

napriek tomu sú navzájom subalterné. 

V rámci terminologickej analýzy uvádzame ďalší špecifický termín - globalizácia 

vyučovania, s ktorým sa možno stretnúť v pedagogickej literatúre. Etymológia je spoločná 

s predchádzajúcimi, avšak predstavuje už konkrétne usporiadanie vyučovacieho procesu 

nielen po obsahovej stránke ale primárne z hľadiska usporiadania obsahu a metodického 

postupu.  Globalizácia vyučovania „je spôsob vyučovania, pri ktorom sa postupuje podľa 

istých celkov, súhrnov poznatkov z rozličných vied a praktických činností bez rozdelenia na 

osobitné vedy a učebné predmety. Globalizácia vyučovania sa prejavuje v podobe zlučovania 

viacerých predmetov, komplexov vo vyučovaní, projektového vyučovania a pod.“ 

(Pedagogická encyklopédia Slovenska, 1984 s. 278) 

 

Východiská globálnej výchovy 

Pre našu odbornú pedagogickú verejnosť je problematika globálnej výchovy známa 

najmä z diela dvojice autorov Graham Pike a David Selby. Práca Globální výchova (1994) 

vyšla v českom jazyku. Obidvaja autori sú z pedagogickej fakulty Univerzity v Toronte a 

pracujú v Medzinárodnom ústave pre globálnu výchovu (IIEG), ktorý je pri tejto univerzite. 

Predtým viedli Centrum globálnej výchovy na Univerzite v Yorku. Cieľom globálnej výchovy 

vo všeobecnosti je vytváranie globálneho vedomia žiakov a prípravy pre život v globálnom 

svete. „Kniha Pikeho a Selbyho poskytuje celý rad námetov, hier a cvičení, ktoré napĺňajú 

vymenované obsahy globálnej výchovy. Ide o inšpirujúcu teóriu, trend v pedagogike, ktorá by 

mohla pomôcť zostaviť konkrétne zamestnania (hodiny) so zameraním nie na vedomosti (aj 

keď aj), ale skôr na rozvoj osobnostných kvalít a uvedomenie si problémov systémového, 

holistického, globálneho charakteru“. (In Zelina, M., 2004, s. 212, 213). Graham Pike a David 

Selby – chápu globálnu výchovu ako smer, ktorý prepojuje reflexiu globálnych problémov 

Zeme (planetárne vedomie), pedocentrismus (dôraz na centrálne postavenie dieťaťa vo 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Graham_Pike&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Selby&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Selby&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedocentrismus
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vzdelávacom procese) a systémovú teóriu (dôraz na vzťahy medzi prvkami). „Globálne 

koncepcie sa do výchovy premietajú ako požiadavky cieľavedomého rozvíjania uceleného, 

aktívneho a tvorivého vzťahu človeka k svetu, t.j. k prírode, spoločnosti i k sebe samému. Ide 

v podstate o všetko, čo človeka obklopuje, i on sám existuje v rozmanitých väzbách, 

vzťahoch, súvislostiach.“ (Gogová, Kročková, Pintés, 2004, s. 264) 

Globálna výchova nie je iba produktom spomínanej dvojice autorov, ale čerpá 

z viacerých teoretických východísk a z praktických potrieb spoločnosti.  Nový smer globálnej 

výchovy sa vo svete postupne rozvíja už tri desaťročia ako prístup, ktorý reaguje na rýchle 

zmeny modernej civilizácie. Spoločenské zmeny si vyžadujú i prispôsobenie výchovy novým 

požiadavkám doby, novým podmienkam globálneho sveta a hľadanie riešení 

novovznikajúcich globálnych problémov.   

Jeden z prístupov riešenia súčasných problémov sú napríklad etologické východiská, 

ktoré objasňujú zmeny ľudského správania v závislosti od zmien životných. Významným 

etológom je K. Lorenz (1990), ktorý poukazuje na väzby ľudského správania, na zmeny 

životných podmienok. Jeho prístupy sú významné aj pre výchovu pri riešení otázok vzťahov 

človeka, jeho správania. Autor analyzuje väzby ľudského správania na zmeny životných 

podmienok v ôsmich oblastiach. Tieto oblasti nazýva „osem smrteľných hriechov“ súčasnej 

spoločnosti: 1. preľudnenie Zeme, 2. devastácia prostredia, 3. uponáhľanosť doby - beh 

o závod so samým sebou, 4. vyhasnutie citov, 5. genetický úpadok, 6. rozchod s tradíciami, 7. 

nekritická poddajnosť ľudstva voči doktrínam, 8. jadrové zbrane.  

Upozornením na osem oblastí problémov života chceme upozorniť akým smerom by malo 

byť v súčasnosti zamerané výchovno-vzdelávacie pôsobenie. Konkrétne v procese 

vysokoškolskej výučby je možné názory študentov, vzťahy a sociálne správanie usmerňovať, 

preto by mali poznať základné podmienky existencie ľudí a uvedomiť si ako môžu ovplyvniť 

podmienky svojho života a kam smerovať svoju životnú orientáciu, motiváciu, vzťah k sebe 

a k druhým ľuďom. Tieto východiská umožňujú nielen zamyslieť sa nad aktuálnymi 

problémami ale naučiť súčasného mladého človeka ako ich riešiť a hľadať zlepšenia daného 

stavu. Študenti potrebujú orientáciu na univerzálne ľudské hodnoty. 

Filozofickým východiskom globálneho chápania sveta je holizmus (gr. slovo holon-

celok), ktorý vznikol začiatkom 20. storočia ako reakcia na mechanistické chápanie sveta. Je 

to myšlienkový smer, ktorý chápe veci, javy, prvky reality vzájomne prepojené, ovplyvňujúce 

sa a dynamicky sa rozvíjajúce. Tvrdí, že celok je viac než súhrn všetkých súčastí. Citlivosť 

a štruktúrovanosť smeruje od jednoduchých k zložitejším štruktúram, k celistvosti (Horká, H., 

2000, s. 47). 

Z holistického princípu, z celistvého chápania prvkov, javov, vychádza globalizmus, ktorý sa 

v pedagogickej praxi spája s princípom celistvosti a systematickosti vo výchove, 

s tendenciami funkčne prepájať vonkajší svet s vnútorným svetom človeka ako prírodnej 

bytosti, s rozvojom sociálnym, čo zodpovedá plnému rozvoju ľudskej osobnosti (Gogová, 

Kročková, Pintés, 2004, s. 265). 

      V rámci klasifikácie súčasných prúdov pedagogického myslenia možno zaradiť globálnu 

výchovu do skupiny sociálnych teórií vzdelávania. Profesor Y. Bertrand (1998) triedi súdobé 

edukačné teórie, ktoré mali v priebehu posledných desaťročí zásadný vplyv na úvahy o tom 

akú podobu by vzdelávanie malo mať a akú úlohu by malo plniť: 1. Personalistické teórie. 2. 

Kognitívno-psychologické teórie. 3. Technologické teórie. 4. Sociokognitívne teórie. 5. 

Sociálne teórie. 6. Akademické teórie. 7. Spiritualistické teórie.    

Sám autor pri úvahách nad tým, ktoré teórie sú najlepšie dáva prednosť sociálnym teóriám, 

v ktorých najvyšším cieľom vzdelávania sú sociálne, ekologické a kultúrne zmeny.   

Sociálne teórie vychádzajú z myšlienky, že transformácia ktorou by malo školstvo prejsť, má 

širší sociálny rozmer. Hlavnou úlohou vzdelávania je premena - rekonštrukcia spoločnosti. 
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Škola ako inštitúcia je prekonaná, pretože vychádza zo spôsobu organizácie spoločnosti v 

industriálnej etape, ktorá bude v budúcnosti prekonaná.  

„Sociálne teórie sa opierajú o princíp, že vzdelanie má umožniť riešenie problémov 

sociálnych a kultúrnych i problémov životného prostredia. Podľa autorov týchto teórií je 

hlavným poslaním vzdelávania príprava študentov na riešenie týchto problémov. Bádatelia sa 

sústreďujú na témy ako sú sociálne a kultúrne nerovnosti, sociálna a kultúrna dedičnosť, 

rôzne formy segregácie, elitárstva, problémy životného prostredia, negatívny vplyv 

technológií a industrializácie, degradácia života na planéte Zem“. (Bertrand, Y., 1998, s. 19) 

Autori sociálnych teórií sa zhodujú v tom, že každodenný ľudský život je poznamenaný 

príznakmi ekologickej, sociálnej a kultúrnej krízy. Vzdelávanie to musí rešpektovať a 

reagovať na ne, čiže vybaviť študentov istými nástrojmi k zmene týchto situácií (študent má  

získať spôsobilosť k ich riešeniu) - v afektívnej, intelektovej a psychomotorickej oblasti. Táto 

skupina teórií vidí základ v úvahách o príprave človeka na často radikálnu transformáciu 

kultúry a spoločnosti. Ide o tieto skupiny teórií ako ich uvádza Y. Bertrand (1998, s. 152-

153): 1. inštitucionálne a samosprávne pedagogiky ( 60. a 70. roky),  

2. pedagogiky „prebúdzania vedomia“ (P. Freire, Shor, Giroue), 

3. ekosociálne teórie (Grand Maison, Jantsch, Toffler, J. de Rosnay), ktoré predstavujú 

globálny pohľad na svet ich spoločný cieľ je vybudovanie novej spoločnosti, ktorej 

charakteristikou je výchova k väčšej sociálnej, kultúrnej a ekologickej zodpovednosti. 

V rámci tejto tretej skupiny teórii sa objavuje nové označenie ekospoločnosť. 

Ekospoločnosť je podľa mnohých autorov riešením súčasných problémov. V oblasti 

pedagogických teórií J. de Rosnay (In Bertrand, 1998, s. 185) prináša globálnu, systémovú 

a ekologickú teóriu vzdelávania. Predpona „eko“ symbolizuje tesnejší vzťah medzi 

ekonómiou a ekológiou. Ekospoločnosť je charakteristická novou ekonómiou rovnováhy. 

Y. Bertrand (1989, s. 227) vo svojej publikácií zavádza  aj pojem ekosociálna kompetencia, 

ktorá má byť dosiahnutá prostredníctvom vzdelania umožňujúceho riešenie vlastných 

sociálnych, ekologických, kultúrnych a politických problémov. Z uvedeného by sme sa teda 

mali v edukačnom procese snažiť rozvíjať a podporovať túto kompetenciu nevyhnutnú pre 

žitie v súčasnom svete.  

Východiská, ktoré sme stručne naznačili potvrdzujú potrebu prípravy študentov na život 

v globálnej spoločnosti a nutnosť smerovania edukačných zámerov tak, aby bola globálna 

výchova súčasťou všetkých stupňov vzdelávacieho systému. 

 

Globálne rozvojové vzdelávanie (ďalej GRV) v SR  

Globálne témy a témy rozvojovej pomoci môžu vysoké školy premietať do náplne štúdia 

vybraných odborov formou voliteľných alebo povinných predmetov. Podľa nášho názoru sú 

ale doteraz v SR predmety s rozvojovou tematikou do kurikula na vysokých školách 

zaraďované sporadicky, aj to iba v špecifických odboroch a väčšinou iba ako voliteľné. 

Vzdelávacie aktivity v oblasti rozvojovej problematiky sú u nás zatiaľ iniciované prevažne 

mimovládnym sektorom. Príčiny daného stavu sú samozrejme pochopiteľné, keďže GRV je 

v kruhoch odbornej ale i laickej verejnosti nová problematika.  

Súčasná koncepcia globálneho rozvojového vzdelávania prijatá v podmienkach SR vychádza 

z viacerých dokumentov na medzinárodnej i národnej úrovni, ktoré sa premietli do 

spracovania Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016. 

Okrem toho, že sa globálnou problematikou seriózne zaoberajú viaceré významné 

medzinárodné inštitúcie (napr. Rozvojový program OSN, Univerzita OSN, Svetová banka, 

OECD, Millennium institute, Wordwatch Institute World Resources Institute), zavádza sa táto 

problematika aj do škôl, a to v snahe viesť študentov k porozumeniu mnohých problémov 

súčasného sveta a rozvíjať u nich schopnosti, ktoré im umožnia podieľať sa na ich riešení. 
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Kľúčovými aktérmi pri realizácii národnej stratégie pre GV sú v SR: Ministerstvo 

zahraničných vecí SR (MZV SR), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(MŠVVaŠ SR), Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), 

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Štátny inštitút 

odborného vzdelávania (ŠIOV), Štátna školská inšpekcia, Školy a školské zariadenia, Centrá 

ďalšieho vzdelávania, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO), Rada 

mládeže Slovenska (RMS), IUVENTA. 

Hlavným cieľom Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie (2012, s. 10-11) je zaistiť 

občanom SR prístup k informáciám o globálnych problémoch a problémoch rozvojových 

krajín a motivovať ich k aktívnemu prístupu pri ich riešení. Uvádzame základné tematické 

celky Národnej stratégie, ktoré v sebe zahŕňajú čiastkové témy, ktoré sa môžu flexibilne 

dopĺňať.   

1.Globalizácia a vzájomná prepojenosť – je základnou témou a zároveň princípom 

globálneho vzdelávania. Jedná sa o uvedomenie si prepojenosti rozvinutých a rozvojových 

krajín a ich vzájomné ovplyvňovanie. Témy: Aspekty globalizácie; Ekonomická globalizácia - 

svetový obchod; Udržateľný rozvoj; Migrácia. 

2. Globálne problémy a rozvojová spolupráca – základné témy, ktoré sa týkajú rozvojového 

vzdelávania ako dôležitej súčasti globálneho vzdelávania. Témy popisujú hlavné problémy 

súčasného sveta. Témy: Rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc SR a EÚ; 

Dobrovoľníctvo v rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci; Spravodlivý obchod a etické 

podnikanie; Rozvoj, koncepcia rozvoja, princípy; Miléniové rozvojové ciele; Chudoba 

a nerovnosť; Zdravie: HIV/AIDS, podvýživa; Konflikty vo svete: formy a metódy riešenia 

konfliktov. 

3. Multikulturalizmus – tematický celok, ktorý je východiskom pre 

multikultúrnu/interkultúrnu výchovu ako súčasť globálneho vzdelávania. Témy: Stereotypy 

a predsudky;  Xenofóbia, rasizmus, intolerancia; Kultúrna identita, kultúrne rozdiely, 

náboženské rozdiely. 

4. Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty – tento tematický celok je súčasťou, 

environmentálnej výchovy, ktorá tvorí jeden z celkov globálneho vzdelávania. Témy: Zmena 

klímy; Odpady; Environmentálna migrácia; Vzduch, voda, pôda; Využívanie prírodných 

zdrojov; Alternatívne zdroje energií. 

5. Ľudské práva – tematický celok, ktorý je východiskom k výchove k ľudským právam s 

cieľom ich ochrany a rešpektovania. Témy: Ľudské práva a občianske práva; Práva dieťaťa; 

Rodová rovnosť; Demokracia a dobré vládnutie.  

 

Globálna výchova a jej pedagogicko-didaktické aspekty: 

Globálnu výchovu a z nej vychádzajúce globálne rozvojové vzdelávanie chápeme ako 

koncepciu, ktorá má za úlohu vplývať na osobnosť najmä po stránke nonkognitívneho 

rozvoja, za účelom formovania postojov, hodnôt, názorov a ovplyvňovania vnímavosti pre 

problémy sveta, uľahčiť porozumenie sociálnym, environmentálnym, ekonomickým 

a politickým procesom vo svete, rozvíjať kritické myslenie a formovať globálne občianske 

postoje.  Aj keď čiastkové ciele GRV možno rozdeliť na tri hlavné domény: 1.  afektívne ciele 

(postoje a hodnoty),  2.   psychomotorické ciele (zručnosti, schopnosti), 3. kognitívne ciele 

(vedomosti), za východiskové domény sa považujú afektívne a psychomotorické ciele. Pri 

kognitívnych cieľoch sa dôraz kladie najmä na vyššie myšlienkové operácie, ako napr. 

analýza, syntéza, hodnotenie, tvorivosť.   

V rámci globálnej výchovy rozlišujú autori D. Pike a G. Selby štyri vzájomne prepojené 

dimenzie, ktoré ďalej rozpracovávajú tak, že vymedzujú hlavné vedomosti, zručnosti a 

postoje, ktoré si študenti majú v priebehu vzdelávacieho procesu osvojovať: 
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 Priestorová dimenzia. Rozvíja porozumenie svetu v jeho previazanosti a pochopenie 

vzájomnej závislosti (v kontraste k atomistickému vnímaniu sveta a lineárnemu 

mysleniu). Previazanosť v rovine lokálnej a globálnej, medziľudských vzťahov, 

rôznych vedných odborov atď. S tým úzko súvisí prežívanie pocitu solidarity. 

 Dimenzia problémov. Zahŕňa porozumenie globálnym, lokálnym i osobným 

problémom študentov, ich vývoju a vzájomnej spojitosti. Učí reflexii rôznych uhlov 

pohľadu na dané problémy, vrátane svojho vlastného, a ich rešpektovanie. 

 Časová dimenzia. Pomáha uvedomeniu si spojitosti minulosti, prítomnosti a 

budúcnosti - vo svetovom dianí i vlastnom živote. Zameriava sa na predvídanie a 

tvorivé plánovanie budúcnosti. 

 Vnútorná dimenzia. Jedná sa o vedomosti, zručnosti a postoje potrebné k tomu, aby sa 

študenti vydali na cestu celoživotného osobnostného rastu a napĺňali tak 

zodpovednosť voči sebe a svojmu okoliu (svetu). Je pritom dôležité rozvíjanie ich 

sebadôvery, sebapoznania a vlastnej identity, autentickosti, cieľavedomosti a 

uvedomenie si dôležitosti všestranného rozvoja osobnosti.  

Z iného hľadiska môžeme v rámci globálnej výchovy rozlíšiť dve základné dimenzie. 

Dimenzia sveta („cesta vonkajšia“ - globálne problémy, súvislosti apod.) a dimenzia ja 

(„cesta vnútorná“ – osobnostný rozvoj, vlastný život), v ktorých spojení vzniká ucelený 

obraz „ja vo svete“. 

Z didaktického pohľadu sú dôležitou súčasťou globálnej výchovy priame skúsenosti 

účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu, čo konkrétne v procese vysokoškolskej výučby 

zahŕňa napr. projektové vyučovanie, práce v teréne, exkurzie a zapojenie sa do konkrétnych 

akcií a činností prostredníctvom takých vyučovacích metód, akými sú rôzne didaktické hry, 

situačná a inscenačná metóda, prípadové štúdie, heuristická a výskumná metóda.  

Všetky tieto metódy sú najefektívnejšie v spojení s kooperatívnym vyučovaním, v rámci 

ktorého sa rozvíjajú komunikatívne zručnosti študentov, spolupráca a participácia na 

zadaných úlohách. S uvedeným sa stotožňujú aj autori J. Štubňa a M. Hosťovecký, ktorí 

uvádzajú, že moderné trendy vo vzdelávaní spočívajú v aktívnej a nezávislej práci študentov 

(Hosťovecký, M., Štubňa, J., 2012, s. 140).   

Vhodné je využitie akčného učenia, ktoré predstavuje učenie realizované na základe 

riešenia reálnych problémov prevzatých z každodenného života spoločenstva. Typickými 

prostriedkami, ktoré globálna výchova používa, sú rôzne diskusné techniky, simulačné hry, 

hry s rolami, kritické čítanie textu  a iné. Používa sa i tzv. Kolbov cyklus učenia zážitkom, 

takže aktivity prebiehajú v slede stimulujúce prostredie – skúmanie problému – všeobecné 

závery – akcia.  

„V rámci technických riešení sa pozornosť sústreďuje v súčasnosti aj na špeciálne potreby 

didaktických a technických riešení aj pre hendikepovaných študentov napr. študentov 

nepočujúcich, ktorí si vyžadujú špeciálnu pozornosť pri riešení napr. minimálnej prenosovej 

rýchlosti v rámci Internetu potrebnej pre spracovanie obrazu, v rámci posunkovej reči 

(Heribanová, P., Polec, J., Ondrušová, S., Hosťovecký, M., 2011, s. 496). 

V GV sa preferuje formatívne hodnotenie (zamerané na spätnú väzbu a následnú 

korekciu). Vhodné je oceňovať u študentov napr. schopnosť chápať problémy z rôznych 

uhlov pohľadu, spolupracovať s inými v skupine, organizovať svoju prácu, počúvať pozorne 

ostatných, získavať informácie, atď.  

Pri otázke ako implementovať obsah globálnej výchovy do edukačného procesu existuje 

viacero možností. G. Pike a D. Selby (1994) rozlišujú metódu infúzie, kedy sú hlavné 

princípy a témy globálnej výchovy začleňované do jednotlivých predmetov výučby, a metódu 

integrácie – pre uplatnenie podstaty globálnej výchovy výhodnejšie - podľa ktorej je výučba 
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organizovaná podľa jednotlivých tém (napr. rasizmus, technológie apod.), ktoré sú skúmané z 

pohľadu rôznych vyučovacích predmetov. Je veľmi dôležité, aby bol proces učenia globálnej 

výchovy v súlade s jej princípmi a témami. Preto je spojená s metódou transformácie – 

vnútorne motivovaného učenia, kde sa učiteľ môže stať študentom a študent učiteľom, pretože 

tu ide predovšetkým o vzájomnú diskusiu o probléme, jeho nazeranie z viacerých strán a 

konfrontácia rôznych názorov, ktoré by mali byť založené na demokratických a 

participatívnych princípoch, vzájomnej úcte a dôvere, empatii a spolupráci. 

Všeobecným cieľom GV je pripraviť žiakov a študentov na život v 21. storočí. Je to možné 

realizovať: - rozvojom globálnej t.j. celej osobnosti študenta, 

- pochopením globálnej povahy sveta a úlohy človeka v ňom, 

- vyzbrojením študenta vedomosťami, zručnosťami, schopnosťami, postojmi, 

potrebnými k tvorivému a pozitívnemu riešeniu týchto globálnych 

problémov. 

„Uplatnením špecifických metód sa formujú názory študentov na dôležité globálne otázky, 

podporuje sa ich kritické myslenie, schopnosť vyjadrovať postoje rozumným spôsobom a 

aktívne reagovať na aktuálne celospoločenské problémy. Tradičné vyučovanie využíva 

predovšetkým výkladové metódy výučby a študenti často len reprodukujú naučené učivo bez 

kritickej analýzy. Tieto metódy iba málo podporujú rozvoj tvorivého myslenia a samostatnej 

kreatívnej činnosti.“ (Raslavská, I., 2007, s. 93) Pretože je globálne rozvojové vzdelávanie 

tematikou mimoriadne rozsiahlou a rozmanitou, je ideálna na využitie širokého spektra 

moderných a aktivizujúcich vyučovacích metód. 

  

Požiadavky na globálneho učiteľa 

Vzdelávací proces v prostredí rýchlo sa meniaceho sveta si vyžaduje otvorený prístup 

vysokoškolského učiteľa ku globálnym výzvam a problémom a rovnako aj primerané 

všeobecné i odborné vzdelanie študenta, ktorý by mal globálne témy vnímať ako systém 

vzájomne prepojených a súvisiacich stránok. Aby globálna výchova bola vhodne 

implementovaná vo vysokoškolskom prostredí je potrebné motivovať samotných 

vysokoškolských učiteľov k jej uplatňovaniu v praxi. GV kladie niektoré nové požiadavky na 

prácu vysokoškolského učiteľa -  napr.: má byť zameraný predovšetkým na budúcnosť, má 

umožniť študentom samostatne dospieť k záverom a osobným postojom, kladie dôraz na 

rozvoj všetkých zložiek osobnosti, podporuje u študentov vieru v ich schopnosti, využíva 

rôzne metódy organizačné formy a materiálne prostriedky vyučovania, učenie chápe ako 

celoživotný proces, ukazuje študentom vzájomné súvislosti medzi jednotlivými vyučovacími 

predmetmi. Charakteristika ideálneho globálneho učiteľa je nasledovná (Pike, D., Selby,G., 

1994, s. 107-110 ): 

-Globálny učiteľ pristupuje k riešeniu problémov z globálneho, celosvetového hľadiska a nie 

z hľadísk národnostných alebo etnických. 

- Globálny učiteľ umožňuje študentom zoznámiť sa s rozmanitosťou a bohatstvom 

najrôznejších kultúr. 

- Globálny učiteľ je zameraný predovšetkým na budúcnosť. 

- Globálny učiteľ vidí svoju úlohu predovšetkým v tom, že študentom umožňuje, aby 

samostatne dospeli k vedomostiam a osobným postojom. 

- Globálny učiteľ dáva svojim študentom najavo vieru v ľudské možnosti. 

- Globálny učiteľ kladie dôraz  na rovnomerný rozvoj všetkých zložiek osobnosti študentov- 

nie iba na získavanie vedomostí, ale i na rozvoj zložky citovej a sociálnej. 

- Globálny učiteľ využíva rôzne formy výučby. 

- Globálny učiteľ chápe učenie ako celoživotný proces. 

- Globálny učiteľ sa snaží, aby informácie, ktoré študentom odovzdáva, boli v súlade 

s použitou formou a s celkovou atmosférou. 
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- Globálny učiteľ rešpektuje práva druhých. 

- Globálny učiteľ sa snaží svojim študentom ukázať vzájomné súvislosti medzi jednotlivými 

predmetmi. 

- Globálny učiteľ sa snaží začleniť život študijnej skupiny do života miestnej komunity. 

 

Záver 

Vychádzajúc z požiadaviek globálnej výchovy by mala škola na jednej strane viesť k rozvoju 

globálnej „celej osobnosti“ a na strane druhej pochopiť globálnu povahu sveta a miesto 

študentov v nej. „Vzdelanie je jedným z významných faktorov, ktorý prostredníctvom 

absolvovaného študijného programu, študijného odboru a tomu zodpovedajúceho spektra 

dostupných profesií spoluurčuje profesijnú úspešnosť, tj. pracovnú perspektívu, 

zamestnanecký status, mieru autonómie a istotu pracovného miesta, finančné ohodnotenie, 

možnosť sa ďalej profesijne rozvíjať a rasť, celkovú spokojnosť v práci, osobnom živote atď.“ 

(Hlaďo, P., 2013, s. 138) 

Y. Bertrand (1998, s. 227) uvádza, že „najlepšou“ teóriou vzdelávania je tá, ktorá u učiaceho 

sa podporuje získanie odborných vedomostí založených na pochopení ekologických, 

sociálnych a kultúrnych problémov. Podľa neho je úlohou dnešných študentov premeniť 

spoločnosť z hľadiska iných hodnôt než je súťaživosť, segregácia, rasizmus atď.  

Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že súčasná škola a vysokoškolské vzdelávanie by 

mali spočívať v „nových“ vzdelávacích stratégiách, ktoré budú primeranejšie globálnemu 

riešeniu problémov planéty. Podľa J. Skalkovej výchova pripravuje človeka k tomu, aby si 

osvojil a ďalej rozvíjal výsledky civilizácie, kriticky pristupoval k jej možným negatívnym 

dôsledkom, anticipoval ich, utváral hodnoty spojené so súčasnou globálnou situáciou ľudstva, 

ako sú pocity globálnosti, tolerancie, konkrétna zodpovednosť (Skalková, J. 1993, s. 46). 

Z nášho pohľadu musí teda výchova a vzdelávanie (a to nielen na ekonomických fakultách) 

vo svojom kurikule obsahovať štúdium multikultúrnych vzťahov, pozitívnych a negatívnych 

dosahov ekonomického vývoja, ekológie a princípov demokracie a tiež zahŕňať kooperatívne 

vzdelávacie stratégie, ktoré využívajú tímovú prácu a spoluprácu s prostredím, ktorého sa 

riešené problémy dotýkajú.  

Globalizačné tendencie vo výchove vedú k oslabovaniu jednostranného, partikulárneho 

chápania sveta a vedú k systémovému chápaniu, ktorý vychádza zo vzťahového 

a dialektického chápania človeka a ľudského sveta (Gogová, A., Kročková, S., Pintés, G., 

2004, s. 265). 

Z odporúčaní pre implementáciu GRV v podmienkach vysokých škôl možno zhrnúť, že: 

- Vysoké školy môžu zahrnúť globálne témy a témy rozvojovej spolupráce do náplne 

štúdia formou voliteľných, povinne voliteľných alebo povinných predmetov. 

- Vysoké školy môžu spolupracovať s odborníkmi a expertmi z praxe formou 

vyžiadaných prednášok, môžu využívať skúseností z mobilitných programov a stáží 

svojich zamestnancov ale i študentov apod. 

- Vysoké školy môžu akreditovať študijné programy, ktorých podstatný obsah spočíva 

v oblasti globálneho rozvojového vzdelávania. 

- Vysoké školy sa môžu venovať výskumu v oblasti výučby GRV a súčasne môžu 

uskutočňovať výskum zameraný na rozvojovú pomoc.  

- Vysoké školy môžu v rámci ďalšieho vzdelávania svojich pedagogických 

zamestnancov začleňovať ciele, témy a princípy, didaktické aspekty  GV napr. formou 

kurzov, workshopov a pod. a tým motivovať vysokoškolských učiteľov k následnému 

začleňovaniu tejto problematiky do vlastnej výučby.  

 

V závere konštatujeme, že pre zvyšovanie kvality vysokoškolskej výučby je potrebné 

neustále inovovať a využívať moderné prístupy vo vyučovacom procese. Netvrdíme, že 
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koncepcia globálnej výchovy je všeliekom na súčasné problémy, ale je jednou z možností ako 

prispieť k zlepšeniu. Implementácia vyššie analyzovanej koncepcie GRV a v konečnom 

dôsledku globálnej výchovy ako takej, môže byť prínosná, ale určite nie je jediným možným 

riešením súčasných celosvetových problémov. Ak chceme svet meniť, tak ho musíme najskôr 

dôkladne poznávať. 
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ÚLOHA GLOBÁLNEHO ROZVOJOVÉHO VZDELÁVANIA PRI 

ZVYŠOVANÍ KULTÚRNEJ GRAMOTNOSTI ŠTUDENTOV 

EKONOMICKÝCH A TECHNICKÝCH ODBOROV 

ROLE OF THE GLOBAL DEVELOPMENT EDUCATION IN 

INCREASING OF THE CULTURAL LITERACY OF STUDENTS 

IN ECONOMIC AND TECHNICAL FIELDS 
 

Daniela Hrehová, Martina Pľuchová 

 

Abstrakt 

Svet sa časovo aj priestorovo splošťuje vďaka medzinárodnému obchodu, politickej integrácii 

či všadeprítomným a masovo dostupným médiám.  Pri stanovovaní cieľov vzdelávacieho 

procesu je potrebné vziať do úvahy všetky zmeny, ku ktorým dochádza: vývoj vedy, techniky, 

kultúry, výroby alebo ekonomiky. To nás privádza k často zmieňovanému termínu globálne 

rozvojové vzdelávanie.  Učenie sa globálnej gramotnosti na univerzitách by malo byť 

procesom, ktorý pripravuje študentov ekonomických a technických odborov pre ich 

profesijnú dráhu v medzinárodnom a multikultúrnom prostredí. To znamená aktívne 

ovládanie spôsobilosti chápať a akceptovať potreby, požiadavky, hodnoty, náboženstvo 

i zvyky iných kultúrnych prostredí, ktoré pomáhajú študentom efektívne participovať na 

rôznych pracovných aktivitách a tiež v prospech vlastného individuálneho rozvoja. 

Kľúčové slová: globalizácia, kultúrna gramotnosť, študent, edukácia 

 

Abstract 

The world nowadays is getting flat, in time and space, due to international trade, political 

integration or always presents mass media. When setting the goals of education process, one 

needs to consider all the changes taking place: science, technology, culture, production or 

economy development. This brings us to a frequently mentioned term of global development 

education. The process of global literacy acquisition at universities should be the one which 

prepares students of economics and technical for their careers in international and 

multicultural environments. This means actively control capability to understand and accept 

the needs, requirements, values, religion and customs of other cultural environments 

that help students to effectively participate in various work activities and also in favour of 

their own personal development.  

Key Words: globalization, cultural literacy, student, education 

 

Úvod 

Svet, v ktorom v súčasnosti žijeme, je čoraz prepojenejší – zvyšuje sa globálna 

interdependencia, či už vďaka ekonomickej previazanosti trhov, environmentálnym zmenám 

globálneho otepľovania, zväčšovaním sociálnych nerovností, ako aj možností väčšej mobility, 

informovanosti, vzdelanosti a pod. Európa sa stala silne internacionalizovanou ekonomickou 

zónou, migračnou, sociálnou, kultúrnou a vzdelávacou križovatkou (Stevens, 2005, s. 2-9). 

„Európska škola“ v najbližšej budúcnosti bude nútená akcentovať termín globálne kultúrne 

vzdelávanie, ktorý predstavuje proces, ktorý vedie k pochopeniu, že svet je vzájomne závislý  

a prepojený systém kultúr a činností. Rada Európy upozorňuje na existenciu viacerých 

alternatívnych prístupov ku globálnemu vzdelávaniu: 

 Interkultúrne porozumenie (uznanie mnohorakosti a komplexnosti kultúr sveta, 

pochopenie úloh vlastnej kultúry). 

 Porozumenie globálnej histórii. 
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 Stav planetárneho vedomia (pochopenie odlišného rozvoja, migrácie, ekologickej 

krízy). 

 Uvedomenie si globálnych systémov a dynamiky (pochopenie ekonomických, 

technologických, ekologických, politických operácií medzi národmi) a vedomie 

alternatív pre riešenie problémov. 

Mladí ľudia dneška koexistujú v čoraz globalizovanejšom svete, kde vládne „jednota v  

rozmanitosti“ (Ciechanowska, 2003, s. 93-96 ). Rozmanitosti kultúr, zvykov, presvedčení, 

tradícií, jazykov, správania sa, morálky, vzory (hrdinovia), znaky a symboly a pod. (Franko, 

2012). Do popredia tak vystupuje potreba prípravy budúcich absolventov vysokých škôl, ktorí 

sa chcú uplatniť v nových spoločenských a ekonomických podmienkach. V tomto smere 

môže byť prínosné aj Globálne rozvojové vzdelávanie. „Ide predovšetkým o vzdelávanie 

k univerzálnym hodnotám, ktoré zahŕňa napríklad rozvojové vzdelávanie, interkultúrne 

vzdelávanie, environmentálne vzdelávanie.“ (Svitačová, 2013, 33) Táto vzdelávacia 

alternatíva umožňuje študentom pochopiť tak hrozby, ako aj pozitíva, ktoré globalizácia 

prináša a vybavuje ich schopnosťami adekvátne na ne reagovať.  

 

Gramotnosť so širokým záberom 

Hirsch píše, že študenti sú dnes už kultúrno gramotní. Ale kritizuje vzdelávací systém za 

neposkytnutie potrebných základných informácií, ktoré študenti potrebujú, aby mohli vstúpiť 

do kultúrno gramotnej spoločnosti (Tadlock, 2013). Preto kľúčovou úlohou výučby by mala 

byť snaha dať študujúcim možnosti a schopnosti reflektovať a adekvátne reagovať na 

globálnu kultúrnu spoločnosť a ich úlohu v nej. Prostredníctvom kritickej diskusie by im mala 

umožniť pochopiť vzťahy medzi základnými spoločenskými, kultúrnymi (a ekonomickými 

premenami) v celej ich komplexnosti. Pritom cieľom by nemali byť len samotné znalosti, ale i 

aktívna a inovatívna účasť na ich riešení; nielen vnímanie kultúrnych hodnôt, ale aj prípadná 

ich tvorba. Hovoríme o tzv. globálnej kultúrnej gramotnosti. Kompetencie gramotného 

človeka súčasnosti podrobne popisujú štandardy informačnej gramotnosti (Úrad vlády, 2005). 

Dnes nestačí už iba „jedna“ gramotnosť, ale  mladý človek potrebuje aj ďalšie gramotnosti, 

vyjadrené rôznymi prívlastkami, osobitne sa vyčleňuje tzv. funkčná gramotnosť (Gray, 1956). 

Finančná gramotnosť  – ako sa postarať o svoje financie,  zaistenie seba a rodiny do 

budúcnosti, ako netrieť biedu, ako nenaletieť rafinovaným  marketingovým trikom 

(Janíčková, Lang, 2013). Inštitucionálna gramotnosť – schopnosť konať s úradmi, vedieť si 

vyplniť žiadosť, daňové priznanie, vybavovať agendu s poisťovňou a podobne. Pohybová 

gramotnosť – schopnosť pracovať s vlastným telom, športovať, ovládať správne držanie tela,  

je prevenciou mnohých civilizačných ochorení (Veselý, 2011; Kaplán, 2008, 119). Svet 

techniky si vynútil tzv. technickú gramotnosť, s osobitnou a špecifickou odnožou tzv. 

počítačovej gramotnosti (Mikluš, Ivaniga, 2007). Dokonca teória vzdelávania v jednotlivých 

vedných oblastiach vytvorila pojmy, ako je napr. chemická gramotnosť, matematická 

gramotnosť (Nemčíková a kol., 2011) a pod. Pôvodná „čitateľská a pisateľská“ gramotnosť sa 

samostatne vyčleňuje ako gramotnosť literárna (Hrdináková, 2005) a nad tým všetkým stojí 

gramotnosť kultúrna (Zápotočná, 2004). Globálna kultúrna gramotnosť  je spôsobilosť chápať 

a akceptovať potreby, požiadavky, hodnotový systém, náboženstvo i zvyky iných kultúrnych 

prostredí, zohľadňovať ich pri tvorbe, výrobe, predaji výrobkov a služieb, chápať miestne 

stratégie pri vyjednávaní atď. (Hirch, 2001). Kultúrna globálna gramotnosť študentovi 

umožňuje účasť na zdieľaní a (re)produkcii kultúrnych hodnôt a nástrojov, ktoré konkrétny 

kultúrny priestor nejako spájajú. Kultúrna gramotnosť potom do seba zahŕňa nielen schopnosť 

(pre)čítať a (pre)písať, ale najmä vyznať sa a byť aktívny vo svojom sémantickom priestore 

(napr. ovládať biznis protokol). Pri stretnutí príslušníkov rôznych kultúr a ich vzájomnej 

výmene a zdieľaní informácií, myšlienok alebo pocitov sa totiž stretávajú rôzne aspekty 

samotných kultúr, ktoré majú vplyv na všetky oblasti ľudského i pracovného života študentov. 
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Jednotlivé elementy kultúr nemožno od seba oddeliť, pretože ich pôsobenie je veľmi 

komplexné. 

 

Požiadavky  na vysokoškolákov 

Miniprieskum, formou dotazníka, zameraný na uvedomenie si interkultúrnych rozdielov a 

uskutočnený na pôde Technickej univerzity v Košiciach u študentov Berg (Banícka fakulta), 

EF (Ekonomická fakulta), HF (Hutnícka fakulta) v pracujúcich/brigádujúcich v rôznych 

firmách ukázal (N=60, veková kategória 24 rokov), že 67 % respondentov hovorí plynule 

okrem angličtiny ešte jedným svetovým jazykom, polovica respondentov používala v práci 

angličtinu ako oficiálny jazyk. 90 % respondentov  nemalo žiadnu možnosť vybrať si počas 

vysokoškolského štúdia predmet z interkultúrnej komunikácie, z danou témou sa stretli len v 

rámci výučby niektorých z predmetov spoločenských vied. Len 5 % respondentov malo 

príležitosť zúčastniť sa podobného školenia v rámci firemného vzdelávania, 6 % prejavilo 

vlastný záujem o samoštúdium v danej problematike. Každý z respondentov z vlastnej 

skúsenosti zažil nejaký kultúrny konflikt (viac v práci ako na dovolenke), 85 % respondentov 

prejavilo záujem dozvedieť sa o danej téme viac. Odpovede respondentov napovedajú, že 

ovládanie kultúrnych rozdielov je kľúčovým faktorom úspešného pracovného stretnutia a 

podnikania firmy na lokálnom trhu. Ako potešujúci sa javí fakt, že respondenti sú toho 

názoru, že globálnej kultúrnej gramotnosti by sa malo venovať viac času a pozornosti. To 

podnecuje diskusiu o inováciách vzdelávania a zvýšení jeho kvality, čo sa prejaví v rozvíjaní 

takých kompetencií (zručnosti, schopnosti, vedomosti a postoje), ktoré sú využiteľné vo 

vybranom povolaní, ktoré umožnia budúcim absolventom zastávať celý rad pracovných 

pozícií a funkcií, vhodne riešiť celý rad aj nepredvídateľných problémov a umožnia im 

úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami v práci, osobnom i spoločenskom živote. Tu 

zohráva svoju nezastupiteľnú úlohu práve globálne rozvojové vzdelávanie, pretože umožňuje 

absolventom, najmä budúcim inžinierom,  vidieť svet komplexne a globálnej previazanosti  

(Turek, 2009). Naviac zvyšovanie povedomia o globálnych témach (multikulturalita, 

nezamestnanosť, gender, diskriminácia, udržateľný rozvoj, svetový obchod a dlh, 

humanitárna a rozvojová pomoc, chudoba a hlad, komunita, životné prostredie a pod.) 

poskytuje aj priestor na zmenu postojov jednotlivcov, posilnenie uvedomenia si seba samého 

a vlastného poslania v spoločnosti a vo svete. Mnohí absolventi ekonomických a technických 

škôl budú pracovať globálnom podnikateľskom a pracovnom prostredí (Kvantiliani, Klimina, 

2011), v zahraničných firmách na domácej pôde či zahraničí a v rôznych medzinárodných 

tímoch, a to predpokladá rešpektovať nové podmienky, faktory rozdielnosti kultúr, národné 

prístupy ku vzdelaniu a výcviku pri výkone práce, a s tým aj súvisiace euroriziká (národné 

špecifiká, koordinácia a pod.). V tejto súvislosti začali byť na súčasných absolventov – 

budúcich zamestnancov a podnikateľov kladené nové požiadavky (obr. 1), ktoré by mali 

umožniť byť schopnými žiť a pracovať v rýchlo sa rozvíjajúcej, vzájomne prepojenej a 

komplexnej globálnej spoločnosti.  

Ak budú chcieť uspieť, byť úspešní, mali by osvojiť aj tzv.  globálnu kultúrnu gramotnosť – 

spôsobilosť chápať a akceptovať potreby, požiadavky, hodnotový systém, náboženstvo i 

zvyky iných kultúrnych prostredí, zohľadňovať ich pri  tvorbe, výrobe a predaji výrobkov a 

služieb, chápať miestne stratégie pri vyjednávaní a pod. 

Osvojovanie si kľúčových kompetencií študentmi by sa malo stať podľa odporúčaní EÚ 

jedným z hlavných cieľov a rozhodujúcou zložkou kurikula všetkých typov a druhov škôl 

(Segal, 2013), teda aj škôl technického zamerania. Medzikultúrne zručnosti sú rovnako 

dôležité ako jazykové zručnosti. Kľúčové globálne kultúrne kompetencie sú schopnosti, ktoré 

sa musia  rozvíjať priebežne, činnosťami, a to na ľubovoľnom učive (historickom, 

matematickom,  prírodovednom, spoločensko-vednom, technickom – bez obmedzenia) (ESF, 

2013), a to v priaznivých podmienkach. Kľúčové globálne kultúrne kompetencie sú 

http://vzdelavanie.nadaciapontis.sk/component/glossary/Slovn%C3%ADk-pojmov-1/M/Multikulturalita--96/
http://vzdelavanie.nadaciapontis.sk/component/glossary/Slovn%C3%ADk-pojmov-1/D/Diskrimin%C3%A1cia-6/
http://vzdelavanie.nadaciapontis.sk/component/glossary/Slovn%C3%ADk-pojmov-1/K/Komunita-29/
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nadpredmetové, neviažu sa na  konkrétny obsah učiva, môžu sa osvojovať v ktoromkoľvek 

predmete (aspoň niektoré z nich).  Ich osvojovanie je spojené najmä s procesuálnou stránkou 

učiva, s metódami, organizačnými  formami a koncepciami vyučovania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1: Požiadavky na pracovníka na európskom trhu práce (Charouzdová, 2005; 

Farkašová, 2005; Farrell, 2005)  

 

Osnovy musia byť navrhnuté tak, aby pripravili študentov na prácu, ktorú potrebuje 

ekonomika i priemysel. 500 manažérov spoločnosti Fortune zdôraznilo, že vysokoškolskí 

študenti potrebujú lepšie komunikačné  schopnosti, rovnako ako schopnosť pracovať v tíme a 

s ľuďmi z rôznych multikultúrnych prostredí (Associan trends, 2007). Ďalšie oddelenie práce 

prostredníctvom údajov o budúcich kvalifikáciách ukazuje, že komunikačné a kultúrne 

zručnosti na pracovisku sú  nevyhnutné pre 3. tisícročie (Fisher, 2005). Partnerstvo pre 21. 

storočie (2011) ako národná organizácia podporuje zručnosti študentov v línii novej globálnej 

ekonomiky. Je toho názoru, že akademické predmety musia vytvoriť základ pre konverzáciu v 

rôznych svetových jazykoch, interkultúrnu komunikáciu, občiansku a ekologickú gramotnosť 

a globálne povedomie, vrátane informačnej, mediálnej a technologickej gramotnosti.  

 

Rozvoj a podpora zručnosti študentov  

Výskumy rôznych metodikov, ktorí vniesli vklad do problematiky interkultúrnej  

komunikácie (E. T. Hall- kniha „The Silent Language“, vydaná v roku 1959, sa stala 

východiskom mnohých ďalších prác z oblasti medzikultúrnej komunikácie (Jandt, 2001); 

problematiku kultúrnej citlivosti analyzovali autori Bhawuk, Brislin (1992), Brislin (1994, s. 

71-88); Hofstede (1994) sa zameral na spôsoby, ako sa učí medzikultúrna komunikácia: jeden 

je tradičný s dôrazom na špecifické vedomosti o konkrétnej kultúre (často spojený s výučbou 

jazyka danej kultúry) a druhý spôsob kladie dôraz na uvedomenie si a spoznanie kultúrnych 

odlišností vo všeobecnosti.), ktorá tvorí súčasť obsahu spoločensko-vedných predmetov sa 

zhodujú v tom, že osvojenie si vlastnej a cudzej kultúry sa stáva nevyhnutným pre 

zabezpečenie interkultúrnej komunikatívnosti.  Spôsob prijímania inej kultúry je mnohokrát 

procesom zložitým (Schweizer, 2009), podľa Lotmana každá kultúra sa stáva 

spoluúčastníčkou „dialógu kultúr“. Jedným zo spôsobov ako naučiť študentov „dialógu 

kultúr“ je výber prostriedkov, pomocou ktorých sa učivo nastoľuje, prehlbuje, aktualizuje a 

určitých organizačných foriem práce, akými sa majú informácie dostávať do vedomia 

študentov. Medzi takéto prostriedky patrí nielen odborná literatúra a nastoľovanie rôznych 

etických, civilizačných otázok, ale i denná tlač, programy TV a pod. Rovnako ako iné krajiny 

aj slovenské školstvo sa hlási k napĺňaniu Bolonských princípov, ktoré sledujú globálne 
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trendy a vytvárajú možnosť zaradiť globálne a rozvojové otázky do univerzitných osnov. 

Prínosom zmien je tak vytvorenie prepojenia medzi akademickým vzdelávaním o globálnom 

vzdelávaní a praxou. Rozvoj globalizačnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

spoločensko-vedných predmetov (etika, estetika, politológia, psychológia a  iné), ale 

i technických a ekonomických predmetov a globálneho rozvojového vzdelávania (ktoré  sa 

chápe ako prierezová disciplína zahŕňajúca témy z oblasti udržateľného rozvoja, ľudských 

práv, ekologického, multikultúrneho, globálneho vzdelávania)  by mal prebiehať etapami: 

Rozmanitosť a zmena metód obsahu vo výučbe – pre rozvíjanie učebnej aktivity študentov,  

ktorá sa prejavuje v intelektuálnej činnosti (vnímanie a osvojovanie učiva), v emocionálnej 

stránke ich osobnosti a motivovanosti v učení. Rozvoj hodnotiaceho myslenia. Vyučovať                                     

menej učiva, ale do väčšej hĺbky a s väčším dôrazom na širšie súvislosti. V tomto smere 

vzdelávanie môže prebiehať práve pomocou nového vzdelávacieho prístupu - Globálneho 

rozvojového vzdelávania, čo vedie k podpore získania komplexných vedomostí o rozvojovej 

problematike a vzájomnej závislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami, k podpore 

interkultúrneho porozumenia, k podpore sociálnych zmien vedúcich k rovnosti, spravodlivosti 

a solidarite, tiež k podpore trvalo udržateľného rozvoja. 

Podpora záujmu o iné kultúry – rozširovanie kultúrnych všeobecných i kultúrnych 

špecifických poznatkov a rozvíjanie predpokladov pre úspešný vstup do interkultúrnych 

interakcií (interkultúrna citlivosť, flexibilita, nepredpojatosť a iné). Uvedomenie si a  

porozumenie základným kultúrnym podobnostiam a odlišnostiam. 

Teoretické poznatky – analýza a poznávanie základných dimenzií národných kultúr (podľa 

Hofstedeho, Triandisa a Schwarza). Na základe dimenzií možno porovnávať kultúry a vnímať 

kultúrne odlišnosti v rozličných kontextoch každodenného života (Jandt, 2001).  

Aktuálnosť tém – vychádzať z praxe a skúseností študentov. Využívať informačné fondy  

samotnými študentmi pre prípravu na výučbu, referát, praktické využitie poznatkov. Siahať 

po portáloch venovaných témam globálneho rozvojového vzdelávania: http://www.monda.eu, 

http://www.globalnevzdelavanie.sk, http://www.mvro.sk a pod. 

Tréning – formou hier a súťaží, kritických incidentov, prípadových štúdií a kultúrnych 

asimilátorov ako motivačných a aktivizačných faktorov pre spoznávanie emocionálneho 

prežívania a nácvik modifikácie správania (Singelis, 1998) a rozvoj schopností a zručností 

študentov. Skúsenostné poznanie je nezastupiteľné. Harmonickému priebehu komunikácie 

napomáha i znalosť pravidiel verbálnej i neverbálnej komunikácie. 

Seba-poznanie a seba-uvedomenie ako základ interkultúrnej komunikácie – poznanie 

spôsobu, akým komunikujeme, s akými očakávaniami vstupujeme do komunikácie, ako  

vnímame seba a partnera v komunikácii, aké sú naše dispozície pre úspešnú a harmonickú  

komunikáciu. 

Prekvapivosť, humor, tvorivosť vo výučbe. Z hľadiska našej témy by bola žiaduca podrobná 

expertízna analýza základných kompetencií technologickej, informačnej, mediálnej, 

čitateľskej, literárnej a ďalších súvisiacich gramotností, ktorá by precizovala ich prekrývajúce 

sa i špecifické kompetencie, a na základe ktorej by sa koncipovala spoločná stratégia a 

špecifické stratégie vzdelávania základných civilizačných kompetencií jedinca pre trh práce  v 

informačnej spoločnosti.  

Prepájať jednotlivé jazykové roviny s vyústením do tvorby konkrétneho textu (v ústnej a 

písomnej podobe). Tým sa rozvíja a zdokonaľuje: schopnosť chápať kultúrnu a jazykovú 

odlišnosť, tolerovať a orientovať sa v multikultúrnom prostredí, usmerňovať prosociálne 

správanie, uvedomovať si podstatu a význam ľudských hodnôt, ale aj schopnosť čítať s 

porozumením, t. j. odhaľovať vzťahy významu a formy v rozličných textoch (literárnych i 

neliterárnych), schopnosť funkčne využívať jazykové i mimojazykové prostriedky v 

rozličných komunikačných situáciách, hľadať a spracovať informácie pri príprave vlastných 

http://www.monda.eu/
http://www.globalnevzdelavanie.sk/
http://www.mvro.sk/
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prejavov a schopnosť vyjadriť svoj názor, kriticky myslieť, schopnosť tvoriť, analyzovať a 

upraviť jazykové prejavy. 

V neposlednom rade aplikácia nových moderných postupov vzdelávania by malo byť 

založená na koncepciách: kritické myslenie, tvorivo-orientované vzdelávanie, problémovo-

orientované vzdelávanie a resource-based learning. 

 

Záver 

V súčasnosti sa dostáva do popredia otázka vzdelanosti a gramotnosti študenta v kontexte 

prípravy na jeho profesijný a osobný život. Podstata tejto otázky tkvie vo vymedzení, čo je 

aktuálnym obsahom gramotnosti  študenta, ktoré vedomosti, schopnosti by mal mal mať 

gramotný jedinec. „Odpoveďou“ je naplnenie obsahu globálneho rozvojového vzdelávania, 

t.j. posilnenie zodpovednosti za prírodné, hospodárske, sociálne, kultúrne prostredie sveta v 

lokálnom i globálnom meradle. Globálne rozvojové vzdelávanie má za cieľ priniesť globálne 

vnímanie do všetkých aspektov vzdelávacieho procesu a prispieť tiež k ujasneniu vlastných 

priorít absolventov v  globálnom kontexte. Tento rámec  by sa mal zásadným spôsobom 

premietať do pedagogických a edukačných koncepcií aj humanitných predmetov, ktoré by 

mali prehodnocovať obsah,  metódy, princípy a ciele edukačných procesov v záujme prípravy 

a vzdelávania študentov ekonomických a technických odborov pre globalizovaný trh práce. 

 
Príspevok je výsledkom riešenia čiastkovej úlohy vedeckého projektu MŠVVaŠ SR KEGA č. 015TUKE-4/2013 

Vytvorenie predmetu Základy podnikateľských zručností.  
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MIESTO A VÝZNAM GLOBÁLNEHO OBČIANSTVA 

 V GLOBÁLNOM ROZVOJOVOM VZDELÁVANÍ NA VYSOKÝCH 

ŠKOLÁCH S EKONOMICKÝM ZAMERANÍM 

PLACE AND THE IMPORTANCE OF GLOBAL CITIZENSHIP IN THE 

GLOBAL DEVELOPMENT EDUCATION AT THE UNIVERSITIES 

WITH ECONOMIC FOCUS 
 

Anna Mravcová 

 

Abstrakt 

Cieľom tohto článku je poukázať na význam globálneho občianstva a potreby výchovy 

k nemu na vysokých školách, s dôrazom na ekonomické zameranie. Mnohé organizácie 

a inštitúcie sa stále intenzívnejšie zaoberajú touto problematikou so snahou poukázať na 

prepojenosť súčasného sveta a potrebu spolupráce pri riešení globálnych problémov. Súčasný 

človek potrebuje celkom novú prípravu na život v dnešnom svete, ktorá bude odrážať reálne 

zmeny a pomôže mu pochopiť jeho úlohu v tomto prepojenom prostredí, ako aj prispôsobovať 

sa jednotlivým globalizačným procesom. O to významnejšie je globálne (rozvojové) 

vzdelávanie a výchova ku globálnemu občianstvu vo výučbe študentov s ekonomickým 

zameraním, ktorí budú vo veľkej miere zohrávať aktívnu úlohu na dnešnom globalizovanom 

trhu.  

Kľúčové slová: globálne občianstvo, globálne rozvojové vzdelávanie, mládež, ekonomické 

fakulty 

 

Abstract 

The aim of this article is to highlight the importance of global citizenship and the need for 

education to it at the universities, with an emphasis on the economic focus. Many 

organizations and institutions deal with the global education more intensively, with the 

ambition to highlight the interconnectedness of contemporary world and to the necessity for 

cooperation in dealing with global problems. The current man needs completely new 

preparation to the life in today's world, which will reflect the real changes and will help a man 

to understand his role in this connected environment, as well as to adapt to the individual 

globalizing processes. All the more is the global (development) education and the education 

for global citizenship important in the teaching of students with the economic focus, who will 

largely play an active role in today's globalized market. 

Key words: global citizenship, global development education, youth, economic faculties 

 

Globálne rozvojové vzdelávanie v súčasnej spoločnosti 

V súčasnosti sa stále viac stretávame s pojmom globálne vzdelávanie, a to na všetkých 

úrovniach jednotlivých spoločností. Hoci je však tento fenomén využívaný a implementovaný 

v ľudských spoločenstvách stále častejšie a výraznejšie, mnoho ľudí aj napriek tomu nepozná 

jeho podstatu a význam. Súčasne často dochádza k mylnému stotožňovaniu pojmu globálne 

vzdelávanie s pojmom globálne rozvojové vzdelávanie a následne k chybnému prístupu k 

problematike. Rozdiel je však podstatný. V prípade globálneho vzdelávania ide o širší pojem, 

ktorý „zdôrazňuje globálny kontext v učení (sa). Prostredníctvom neho dochádza 

k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, ktoré sa týkajú každého jednotlivca, k rozvoju 

jeho kritického myslenia v týchto témach a k hlbšiemu porozumeniu oblastí a tém, ktoré sa 

týkajú celého sveta.“ (Národná stratégia pre globálne vzdelávanie, s. 1) Globálne vzdelávanie 

tak následne vytvára priestor pre globálne rozvojové vzdelávanie, ktoré je jeho súčasťou. 

Tento pojem však už reprezentuje „vzdelávací prístup, ktorý vedie k hlbšiemu porozumeniu 
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rôznorodosti a nerovnosti vo svete, k príčinám ich existencie a možnostiam riešenia 

problémov s nimi spojených.“ (Národná stratégia pre globálne vzdelávanie, s. 1) Cieľom 

globálneho rozvojového vzdelávania je tak podnecovať v ľuďoch samostatné myslenie, viesť 

ich ku skúmaniu rôznych negatívnych javov v spoločnosti (ako napr. chudoba) a prispievať 

tak k pozitívnym zmenám predovšetkým v globálnom kontexte.     

V súčasnosti môžeme sledovať nárast dôrazu kladeného na globálne vzdelávanie 

a globálne rozvojové vzdelávanie. Zároveň je prostredníctvom rôznych aktivít a dokumentov 

vyvíjaná snaha vyzdvihovať ich význam, ako aj dávať ich do povedomia verejnosti, a to 

predovšetkým v súvislosti s rozvojovou spoluprácou. Problémom však je časté obmedzovanie 

globálneho vzdelávania práve, takmer výhradne, na medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. 

Podobne je tomu aj na Slovensku. Preto je v tomto kontexte nevyhnutné, aby bol daný systém 

vzdelávania intenzívnejšie zavádzaný aj na slovenské vysoké školy, nevynímajúc tie 

s ekonomickým zameraním, aby tak budúci absolventi mohli v tomto smere zohrávať rolu 

plnohodnotných globálnych občanov a popredných aktérov na globálnom trhu.  

Súčasný globalizujúci sa svet už nemožno vnímať oddelene, ale je nevyhnutné naučiť 

sa chápať jednotlivé prepojenia medzi naším životom a životom ľudí po celom svete. Práve 

globálne vzdelávanie a globálne rozvojové vzdelávanie prispieva k pochopeniu rozdielov 

v životoch ľudí rôznych krajín sveta (predovšetkým rozvojových a rozvinutých). Má tak za 

úlohu zvyšovať povedomie ľudí v globálnych ekonomických, politických, sociálnych a dnes 

už nevyhnutne aj environmentálnych oblastiach, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život 

a rozvíjať tak v ľuďoch schopnosť spolupracovať v týchto sférach, aby bola vo svete 

dosiahnutá udržateľnosť, ale taktiež napríklad zvýšená spravodlivosť, rovnomernejšie 

prerozdeľovanie zdrojov a podobne.    

  

Globálne občianstvo v globálnom (rozvojovom) vzdelávaní 

Globálne vzdelávanie ako aj globálne rozvojové vzdelávanie je celoživotným 

a zároveň aktívnym vzdelávacím procesom založeným najmä na princípoch spolupráce, 

rovnosti, solidarity a integrácie. Podporuje vymedzovanie nových postojov a hodnôt, čím 

umožňuje ľuďom pochopiť mnohé významné globálne otázky, ako aj potrebu aktívneho 

prístupu k ich riešeniu. Globálne vzdelávanie ako celok tak smeruje ľudí k prijímaniu 

zodpovednosti za formovanie súčasného sveta, aby tak mali všetci možnosť žiť slušný život. 

Jednou z najvýznamnejších problematík v globálnom vzdelávaní je aj preto výchova ku 

globálnemu občianstvu.  

 Žijeme v stále prepojenejšom svete, kde má udalosť v jednej jeho časti neraz dopad na 

mnoho ďalších krajín (či dokonca na celý svet). Globálne občianstvo má preto v súčasnej 

spoločnosti stále väčší význam a je tak nevyhnutne prepojené s globálnym vzdelávaním. Na 

jednej strane predstavuje nevyhnutnú súčasť tohto vzdelávania a zároveň, na strane druhej, je 

globálne vzdelávanie považované za jeden z významných krokov vedúcich ku globálnemu 

občianstvu. A tak „globálne občianstvo, respektíve svetoobčianstvo, môžeme zadefinovať ako 

proces nadobúdania zodpovednosti za svoje okolie, za ľudí okolo nás a za spoločnosť, ktorej 

sme súčasťou.“ (Kronegger, 2010, s. 4) 

Udalosti nadobúdajú globálny rozmer. Globalizácia zasahuje každú oblasť spoločnosti 

a stále viditeľnejšie prepája naše životy. Či už si to uvedomujeme alebo nie, postupne sa 

stávame globálnymi občanmi, a preto je výchova ku globálnemu občianstvu v súčasnosti 

nevyhnutná. Proces globálneho vzdelávania tak predstavuje efektívnu snahu do edukačného 

systému zaviesť celosvetovú dimenziu, prepletenú so súbežne prebiehajúcimi regionálnymi 

integračnými procesmi. Tieto procesy, okrem priameho vplyvu na svetovú a národnú 

ekonomiku, ovplyvňujú danú oblasť aj prostredníctvom nových pojmov ako je globálne či 

európske občianstvo a výchova k nim. Daná problematika nadobúda stále vyšší význam 

a svoje miesto zastáva aj v rôznych medzinárodných dokumentoch ako napríklad 
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Maastrichtská deklarácia rozvojového vzdelávania (Maastricht global education declaration) 

vydaná v roku 2002 Radou Európy. Táto deklarácia definuje globálne vzdelávanie ako 

„vzdelávanie, ktoré otvára myseľ a oči ľudí voči komplexnejšej realite sveta a prebúdza 

potrebu prispieť k väčšej spravodlivosti, rovnosti a ľudským právam pre všetkých. Globálne 

vzdelávanie zahŕňa rozvojové vzdelávanie, vzdelávanie o ľudských právach, o udržateľnom 

rozvoji, o mieri a prevencii konfliktov, interkultúrne a multikultúrne vzdelávanie, smerujúce 

ku globálnym dimenziám vzdelávania k občianstvu“ (Maastricht global education declaration, 

2002, s. 66). Významnou úlohou globálneho vzdelávania je preto poskytovanie dostatočných 

informácií vybraným cieľovým skupinám, ktoré majú uľahčiť porozumenie sociálnym, 

ekonomickým, politickým a environmentálnym procesom vo svete a pomôcť tak pri 

formovaní globálneho občianstva a postojov z neho vyplývajúcich.  

 Z uvedeného môžeme konštatovať, že výchova ku aktívnemu globálnemu občianstvu 

predstavuje v súčasnej globalizovanej spoločnosti priam nevyhnutnosť. Svet je dnes 

prepojený viac než kedykoľvek predtým a primárne z tohto dôvodu je potrebné vychovávať 

občanov k tomu, aby boli schopní orientovať sa v novom globálnom prostredí 

a prispôsobovať sa jednotlivým globalizačným procesom. Stáva sa tak prvoradou 

povinnosťou jednotlivých adekvátnych inštitúcií zabezpečovať výchovu ku globálnemu 

občianstvu, aby sa najmä absolventi škôl dokázali orientovať v súčasnom svete plnom 

rýchlych zmien a dostatočne tak pochopili fungovanie sveta z globálnej perspektívy.  

Potreba výchovy ku globálnemu občianstvu by nemala obísť ani školy s ekonomickým 

zameraním, pretože práve ekonomická oblasť patrí medzi tie, v ktorých sa globalizácia 

prejavuje najmarkantnejšie. Svetové hospodárstvo, podnikanie a iné ekonomické oblasti sa 

stále viac globálne prepájajú a na to, aby absolventi ekonomických odborov mohli na nové 

a neustále sa meniace podmienky pružne a schopne reagovať, je potrebné globálne ich 

vzdelávať. Dnes je hlavnou formou kapitálu práve miera informovanosti a vzdelanosti. Preto 

ako aj Lysý zdôrazňuje, „cieľom globálnej výchovy je viesť občanov všetkých vekových 

skupín k pochopeniu, že svet je vzájomne závislý a prepojený systémom kultúr a činností, že 

lokálne rozhodnutia ovplyvňujú a súčasne sú ovplyvňované globálnymi problémami“. (Lysý, 

2007, s. 88) O to viac, pokiaľ ide o výchovu budúcich absolventov ekonomických odborov. 

Vo svete sa stále intenzívnejšie rozmáhajú ekonomické slobody (najmä voľný pohyb osôb, 

tovaru, služieb a kapitálu), a preto je potrebné oboznamovať mladých občanov a budúcich 

odborníkov v oblasti ekonomiky najmä s hospodárskymi právami, ale aj s povinnosťami, 

ktoré nadobúdajú v globálnom ekonomickom priestore, aby sa mohli stať zodpovednými 

občanmi nielen v regionálnom a národnom kontexte, ale dnes už najmä v globálnom rozmere. 

 

Globálne občianstvo vo výučbe na vysokých školách s ekonomickým zameraním 

Globalizácia a postupné prepájanie sveta je procesom, ktorý už dnes nie je možné 

odvrátiť. Preto sa musíme pokúsiť pochopiť ho a naučiť sa v tomto novom globálnom 

prostredí efektívne a kvalitne fungovať. Primárnou úlohou globálneho vzdelávania a výchovy 

ku globálnemu občianstvu je preto poskytovať študujúcim možnosti a schopnosti reflexie na 

globálnu spoločnosť, ako aj pomôcť pochopiť ich úlohu v tejto spoločnosti. Napriek 

celosvetovej aktuálnosti problematiky sa jej v jednotlivých krajinách prikladá rôzna 

dôležitosť a hoci sa svet nezvratne a viditeľne globalizuje už desaťročia, v niektorých 

krajinách je globálne vzdelávanie ako aj globálne rozvojové vzdelávanie a výchova ku 

globálnemu občianstvu stále veľmi chabo rozvinuté. Podobná je situácia aj na Slovensku.  

Globálne vzdelávanie a výchova k nemu nemá za cieľ len odovzdávať znalosti 

študujúcemu, ale predovšetkým je jej cieľom učenie aktívnemu občianstvu na globálnom trhu. 

Súčasná spoločnosť je pohltená konzumerizmom a ekonomizmom, a preto sa študenti 

s ekonomickým zameraním musia naučiť uskutočňovať rozhodnutia a zároveň za ne niesť 
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dostatočný pocit zodpovednosti, a to aj v globálnej dimenzii. V súčasnosti k tomu ale 

nenadobúdajú adekvátnu prípravu.  

Pohľad na aktuálny stav globálnej výchovy na Slovensku poukazuje na to, že od 

počiatku rozširovania tejto problematiky v našej krajine až dodnes je hlavným aktérom 

rozvojového vzdelávania ministerstvo zahraničných vecí SR, pričom toto vzdelávanie 

predstavuje súčasť slovenskej rozvojovej pomoci. (Národná stratégia pre globálne 

vzdelávanie) V rezorte školstva však stále jeho výraznejšia prítomnosť absentuje, pričom sa 

vynára stále naliehavejšia potreba túto výchovu intenzívnejšie zavádzať do škôl, a to najmä na 

vysoké školy s ekonomickým zameraním.   

Globálne vzdelávanie a globálne občianstvo je na Slovensku stále pomerne novým 

a neznámym fenoménom, ktorý vychádza z meniacej sa reality a z nových formujúcich sa 

potrieb dnešnej spoločnosti. Táto problematika sa však do vzdelávacieho systému na 

Slovensku dostáva veľmi pomaly. Hoci počiatky globálneho vzdelávania u nás siahajú do 

roku 2003, kedy sa uskutočnil v Košiciach tzv. týždeň globálneho vzdelávania, výraznejší 

pokrok nastal až v roku 2006, kedy bol začatý projekt implementácie globálnej výchovy do 

školských osnov. To sa však týkalo iba základných a stredných škôl. Zároveň bol v tomto 

roku vytvorený aj prvý portál rozvojového vzdelávania na Slovensku. Zavádzanie projektu na 

vysoké školy ale výrazne zaostávalo. Až v roku 2010 bola vytvorená pracovná skupina pre 

globálne (rozvojové) vzdelávanie s úlohou zostaviť plán pre globálne vzdelávanie, s cieľom 

zaviesť túto problematiku, vrátane výchovy ku globálnemu občianstvu, do celého 

vzdelávacieho systému Slovenskej republiky. Globálne vzdelávanie tak postupne začína 

nadobúdať osobité postavenie v aktivitách zameraných najmä na informovanosť verejnosti 

o globálnej a rozvojovej problematike. (Globálne (rozvojové) vzdelávanie na Slovensku – 

doterajší vývoj a perspektivy, 2011, s. 28) 

 Môžeme konštatovať, že v súčasnosti existuje stále viac predmetov v oblasti globálnej 

či rozvojovej problematiky, ktoré sa rozmáhajú predovšetkým na vysokých školách, medzi 

ktoré patrí najmä Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 

Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

Paneurópska vysoká škola v Bratislave, ale napríklad aj Ekonomická univerzita v Bratislave.1 

Len veľmi zriedka sa ale na slovenských vysokých školách stretneme priamo s predmetom 

globálne vzdelávanie alebo s jeho alternatívou.2 Vo väčšine prípadov je globálna výchova len 

súčasťou rôznych vyučovaných predmetov ako je geografia, história, 

environmentalizmus, výchova k občianstvu, medzinárodné vzťahy či procesy globalizácie.   

So zameraním sa na vysoké školy s ekonomickými odbormi je možné poukázať na 

skutočnosť, že globálne vzdelávanie a výchova ku globálnemu občianstvu už dnes v istej 

miere na týchto školách pôsobia, ale tatiež takmer výhradne len ako integrovaná súčasť 

rôznych predmetov. Medzi tie, kde je možné globálnu problematiku vidieť najzreľnejšie, 

môžeme zaradiť najmä predmety ako: Európske integračné procesy či celkovo Európske 

štúdiá, Obchod a rozvoj, Globalizáciu ako aj iné venované globalizačným procesom a ich 

sprievodným javom. Vzdelávaním o svetoobčianstve a učením aktívnej participácii na 

globálnej spoločnosti sa v istej miere zaoberá aj Teória politiky či Politológia. Významné 

                                                 
1 Napríklad Trnavská univerzita v Trnave je tiež prvou z univerzít, ktorá začala od januára 2011 realizovať 

dvojročný projekt v spolupráci s partnermi z Holandska a Rakúska, výsledkom ktorého je vznik študijného 

programu Rozvojové štúdia na Katedre rozvojových štúdií a tropického zdravotníctva. (Globálne (rozvojové) 

vzdelávanie na Slovensku – doterajší vývoj a perspektivy, 2011, s. 28) 
2 Dokonca samostatný predmet s týmto zameraním sa donedávna objavoval len v niekoľkých európskych 

krajinách. Napríklad v Írsku bol nedávno zavedený predmet „Politika a spoločnosť“, ktorý sa zameriava 

predovšetkým na témy globálneho vzdelávania, ako sú chudoba, konflikty, globalizácia a globálne občianstvo. 

(Globálne (rozvojové) vzdelávanie na Slovensku – doterajší vývoj a perspektivy, 2011, s. 28). Dnes už ale 

predovšetkým západné krajiny pokrývajú problematiku globálneho vzdelávaiu na školách veľmi efektívne 

a intenzívne.  

http://www.gerc-net.info/media/uploads/gerc_net_info/analysis_of_ge_slovakia.pdf
http://www.gerc-net.info/media/uploads/gerc_net_info/analysis_of_ge_slovakia.pdf
http://www.gerc-net.info/media/uploads/gerc_net_info/analysis_of_ge_slovakia.pdf
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postavenie vo vyučovacom procese na ekonomických školách majú ale v tejto oblasti 

pedmety Medzinárodné vzťahy a Ekofilozofia3, v prípade korých predstavuje globálna 

problematika prakticky celý ich obsah, s cieľom viesť študentov k pochopeniu, že svet, 

ktorého sú súčasťou, je globalizovaný, a preto sa v ňom musia správať globálne. Problematika 

globálneho občianstva tak dnes patrí k významným prierezovým témam mnohých disciplín, 

avšak aj napriek tomu, že na Ekonomickej univerzite sú prednášené predmety ako 

Medzinárodná rozvojová pomoc a spolupráca a Ekonomika rozvojových štátov, ktoré 

predstavujú prakticky prelom vo vysokoškolskej výučbe ekonomických odborov, by mala 

globálna výchova či jej variácie, podľa nášho názoru, na všetkých školách s ekonomickým 

zameraním spadať pod samostatný predmet, ktorý zatiaľ absentuje v edukačnom procese 

nielen tohto typu vysokých škôl a ktorý by pokryl v súčasnosti tak nevyhnutnú výchovu ku 

globálnemu občianstvu, ako aj mnohé iné súvislosti a znalosti patriace pod globálnu výchovu. 

Táto úloha, ako sme už naznačili, však nie je ľahká a čelí mnohým problémom. Preto by mala 

byť minimálne globálna problematika fixne zakomponovaná do príslušných už existujúcich 

predmetov, kde bude podávaná z tej konkrétnej oblasti. Cieľom je, aby sa stala základom 

vzdelania každého dnešného mladého občana, a tým viac budúceho absolventa ekonomického 

odboru. 

 

Záver 

 V závere môžeme konštatovať, že v súčasnosti globálna výchova na vysokých 

školách, a najmä na školách s ekonomickým zameraním, stále zaostáva a budúci absolventi 

nie sú dostatočne pripravovaní na to, aby mohli zohrávať úlohu plnohodnotných a dostatočne 

informovaných globálnych občanov so vzájomným porozumením globálnych problémov 

a orientáciou v tomto prepojenom svete. Vyššie sme uviedli školy, ktoré sa danou 

problematikou na Slovensku zaoberajú najviac a na popredné miesto patrí Trnavská 

univerzita so svojim odborom „Rozvojové štúdiá“ či predmetom ako Základy humanitárnej 

a rozvojovej pomoci, Chudoba a pod. (Globálne (rozvojové) vzdelávanie na Slovensku – 

doterajší vývoj a perspektívy, 2011). Táto inštitúcia slúži ako významný vzor a do budúcnosti 

je tak na viacerých ďalších školách vytvorená perspektíva založenia podobných odborov 

s ústrednou problematikou globálneho (rozvojového) vzdelávania a výchovy ku globálnemu 

občianstvu. Avšak v súčasnosti problém ich absencie stále viac rezonuje na školách s 

ekonomickým zameraním. Okrem uvádzanej Ekonomickej univerzity, na jednotlivých 

inštitúciách tohto typu globálna výchova veľmi výrazne zaostáva. Všeobecným problémom 

ostáva skutočnosť, že na väčšine ekonomických fakúlt na Slovensku predmety, ktoré túto 

problematiku obsahujú, sa ňou zaoberajú len okrajovo a nepripravujú primerane svojich 

absolventov na profesionálne pôsobenie na globalizovanom trhu, aby sa tak naučili 

rozhodovať globálne a uvedomovať si reálne dôsledky svojho konania v globálnom rozmere. 

Zároveň veľkým problémom v celoslovenskom vzdelávacom systéme je nedostatok 

skúseností, materiálov, publikácií a vzdelávacích metód pri výučbe globálnych tém. Taktiež 

väčšina predmetov obsahujúcich globálnu problematiku je len voliteľná z dôvodu absencie 

garantov, a teda odborníkov na danú oblasť.  

 Napriek tomu, že Európsky parlament prijal v roku 2012 vyhlásenie o rozvojom 

vzdelávaní a o aktívnom globálnom občianstve, ktoré je zamerané predovšetkým na 

posilňovanie politiky vzdelávania a naliehavú potrebu podpory aktívneho 

globálneho občianstva, ako aj zvyšovania globálneho povedomia, a to na národnej aj 

európskej úrovni, neboli u nás prijaté a uskutočnené významnejšie zmeny, ktoré by úlohu 

tohto vyhlásenia reflektovali. (Rozvoj vzdelávania a aktívne globálne občianstvo, 2012) 

                                                 
3 Vyučované Katedrou spoločenských vied na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.  
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 Dnes je potrebné neobmedzovať svoj pohľad len v rámci štátnych hraníc, ba dokonca 

ani kontinentov, ktorých význam dnes klesá, resp. sa mení. Preto je nutné zvyšovať 

povedomie predovšetkým mladých ľudí o novej, globálnej občianskej príslušnosti a viesť ich 

tak k aktívnemu prístupu ku kreovaniu globálnej komunity a zodpovednosti za konanie v nej. 

Práve globálne vzdelávanie a výchova ku globálnemu občianstvu predstavuje významný 

faktor v poskytovaní informácií a znalostí, ktoré sú dnes zároveň hlavnou formou kapitálu, 

a to informovanosti o právach a povinnostiach, ako aj o schopnosti reagovať a prispôsobiť sa 

dynamickému globálnemu trhu. V dôsledku zvyšovania globálneho povedomia je potrebné 

zmeniť najzásadnejšie negatíva globálnej výchovy, a to predovšetkým jej nejasné miesto 

v štátnom vzdelávacom systéme a z toho plynúce nedostatočné postavenie v školských 

kurikulách; nesystémovosť doterajších aktivít v oblasti zavádzania globálnej výchovy; 

nepripravenosť pedagógov na vyučovanie oblastí globálneho vzdelávania; či napríklad aj 

absenciu jednoznačnej definície pojmu globálne vzdelávanie a globálne občianstvo (Národná 

stratégia pre globálne vzdelávanie, s. 75). Maastrichtská deklarácia, ako aj mnohé ďalšie 

stratégie v sebe zahŕňa výzvy na posilnenie a skvalitnenie výchovy k tomuto novému typu 

občianskeho inštitútu, ktorý predstavuje neoddeliteľnú súčasť globálneho vzdelávania. 

Študentom nielen ekonomických fakúlt v dôsledku jeho nedostatočnosti často uniká 

prepojenosť s globálnymi problémami a svetovými vzťahmi, pretože súčasný vzdelávací 

systém nie je schopný ich na to pripraviť. Tento problém preto treba riešiť komplexne, a to 

cieleným vzdelávaním mladých, hlavne prostredníctvom podpory a šírenia globálneho 

vzdelávania. Najmä študenti tak majú byť motivovaní ku globálnej zodpovednosti, aby si plne 

uvedomovali, že v dnešnej celosvetovo prepojenej spoločnosti môžu svojou aktívnou 

participáciou na politickom živote, zodpovedným nakupovaním, ako aj prístupom 

k životnému prostrediu a vzájomnou toleranciou ovplyvňovať celý svet (Suchožová, 2013, s. 

12-15). Na čo však musia byť adekvátne pripravení. 

 

Afilácia k projektu: Príspevok je čiastkovou prezentáciou výsledkov grantového projektu 

KEGA č. 006SPU-4/2012 „Implementácia globálneho rozvojového vzdelávania do 

edukačného procesu na ekonomických fakultách.“ 
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UDRŽATEĽNÝ MARKETING V GLOBÁLNOM ROZVOJOVOM 

VZDELÁVANÍ 

SUSTAINABLE MARKETING 

IN THE GLOBAL DEVELOPMENT EDUCATION 

 

Johana Paluchová 

 
Abstrakt 

Predkladaný príspevok predstaví pojem udržateľný marketing s dôrazom na jeho využitie 

v globálnom rozvojom vzdelávaní. Riešenie problematiky udržateľnosti vo sfére podnikania 

so sebou prináša rad čiastkových problematík ako udržateľná výroba, spotreba, marketing a 

zisk. Snahou rozvojového globálneho vzdelávania je výchova a formovanie aktívneho občana, 

ktorý si uvedomuje svoju úlohu pri riešení javov na globálnej, ale aj domácej úrovni. 

Príspevok je súčasťou riešenia vedeckého projektu KEGA 006 SPU – 4/2012: 

“Implementácia globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu na 

ekonomických fakultách“ riešeného na Katedre spoločenských vied FEM-SPU v Nitre. 

Kľúčové slová: globalizácia, udržateľný marketing, udržateľný rozvoj, koncepcia 

udržateľnosti, globálne rozvojové vzdelávanie, zelená stopa, triedenie odpadov, fair-trade 

produkty, kampaň. 

 
Abstract 

The article introduces the concept of sustainable marketing with emphasis on its use in the 

development of global education. Resulting of sustainability in the business area brings with it 

a number of sub-issues such as sustainable production, consumption, marketing and profit. 

Efforts in developing global education are the education and formation of active citizens, 

aware of their role in addressing the global phenomena, but also domestically. The article is a 

part of the Scientifics project KEGA SPU 006 - 4/2012: "The implementation of global 

development education into the educational process at economic faculties" solution at the 

Department of Social Sciences FEM-SUA. 

Key Words: globalization, sustainable marketing, sustainable development, the concept of 

sustainability, global development education, green footprint, waste recycling, fair-trade 

products, campaign. 

 

Úvod 

Za hnacie sily spoločensky zodpovedného podnikania, ktoré ovplyvnili medzinárodný 

obchod, marketing, riadenie firiem, spotrebiteľské správanie či ekonomiky štátov možno 

považovať globalizáciu a koncepciu trvalo udržateľného rozvoja. Globalizácia a trvalo 

udržateľný rozvoj prispievajú k diskusiám o mieste podnikov v spoločnosti a ich úlohách. 

Cieľom globálneho rozvojového vzdelávania je pripraviť spotrebiteľov na život, ktorý si 

rozvíjame a chránime pre budúce generácie. Tieto kompetencie nám umožnia stať sa 

informovanými a aktívnymi občanmi prijímajúcimi zodpovednosť za seba a za svoje konanie. 

Globalizácia - udržateľnosť prostredia sa týkajú ale všetkých, preto by sa malo globálne 

rozvojové vzdelanie sústrediť aj na edukáciu širšej skupiny spotrebiteľov, ktorí sú potenciálni 

udržateľní občania doma ale aj vo svete. 
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1 Stručný teoretický prehľad 

1.1 Udržateľný marketing a vymedzenie základných pojmov z oblasti udržateľnosti 

Ak je  klasická predstava o marketingu, ako o uspokojovaní potrieb zákazníka a budovaní 

výhodných vzťahov so zákazníkmi, tak udržateľný marketing možno definovať ako 

udržateľné vytváranie a udržiavanie vzťahov so zákazníkmi  sociálneho a environmentálneho  

prostredia a  vytváraním týchto sociálnych a ekonomických hodnôt poskytnutím pridanej 

hodnoty zákazníkovi. 

(Fuller, 2004) definuje udržateľný marketing ako proces plánovania, realizácie a riadenia 

vývoja, ceny, propagácie a distribúcie produktov takým spôsobom, ktorý spĺňa nasledujúce tri 

kritériá: potreby  zákazníkov sú splnené, organizačné ciele sú dosiahnuté, a celý  proces je 

kompatibilný s ekosystémom. 

Udržateľný marketing v podnikoch sa zameriava na vzťahy so zákazníkmi, ale s tým dôrazom 

že využíva formu vzťahového, udržateľného, moderného, etického a eko-marketingu. 

(Paluchová - Prokeinová, 2013) charakterizujú udržateľný marketing ako: 

 širší pohľad na sociálne, ekologické,  a ekonomické dôsledky neudržateľnej výroby, 

obchody a spotreby; 

 uvažovanie v dlhodobej perspektíve, ktorá súvisí s rešpektovaním záujmov a práv 

budúcich generácií; 

 inkluzívny prístup, ktorý znamená zapojenie všetkých subjektov do rozhodovania 

priamo vplývajúceho na ďalšiu existenciu; 

 zvýšenie požiadaviek na ekologické verejné obstarávanie pre výrobky s významným 

vplyvom na životné prostredie; 

 zavedenie spoločného metodického postupu, ktorý členským štátom a súkromnému 

sektoru umožní posúdiť, zobraziť a porovnať environmentálnu výkonnosť výrobkov, 

služieb a spoločností, pričom sa bude vychádzať z komplexného posúdenia 

environmentálneho vplyvu v priebehu ich životného cyklu („ekologická stopa“); 

 zameranie sa na ekologickú stopu výrobkov v rámci smernice o ekodizajne s cieľom 

posilniť efektívnosť využívania zdrojov pri výrobkoch (napr. opakované 

využitie/zužitkovateľnosť/recyklácia, recyklovaný obsah, trvanlivosť. 

 

Koncepcia riadenia udržateľného marketingu 

  Koncepcia riadenia udržateľného marketingu je založená na holistickom prístupe, čo 

znamená, že namiesto zamerania sa na jeden krok musí zvážiť všetky kroky a vzájomnú 

závislosť medzi nimi. Uplatňovanie konceptu udržateľného marketingu znamená pre podnik 

získanie nových obchodných možností, zlepšenie reputácie spoločnosti a jej imidžu, 

motivovaných a produktívnejších zamestnancov, lepšie vzťahy s okolím a zainteresovanými 

stranami, úsporu nákladov (napr. na obaly, transport, a pod.), zodpovednosť k životnému 

prostrediu (cez recyklované obaly, zavedenie opätovného využívania železničnej dopravy, 

separácia odpadu, budovanie cyklotrás ako transport osôb), kvalitu výrobkov a služieb 

(prostredníctvom nákupu fair-trade produktov, regionálnych produktov, raw-food produktov, 

zelených potravín či malých balení potravín), a v neposlednom rade aj ziskovosť spoločnosti. 

Táto koncepcia je podľa (Tokárovej – Hrdinovej – Sákala, 2012) založená na nasledujúcich 

krokoch (Obrázok 1):  
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Obrázok 1 Koncepcia udržateľného marketingu z praktického pohľadu 

Zdroj: TOKÁROVÁ, Michaela - HRDINOVÁ, Gabriela - SÁKAL, Peter. 2012. Udržateľný marketing 

a spoločensky zodpovedné podnikanie. str.116-123 + vlastné prínosy  obrázku 

 

1.2 Postavenie globálneho rozvojového vzdelávania v súčasnom vnímaní sposločnosti 

LYSÝ a kol. (2007) uvádza, že globálne rozvojové vzdelávanie je proces, ktorý hľadá 

odpovede na zložitú realitu dnešného života v globalizovanom svete. Je to spôsob takého 

vzdelávania a učenia, ktorý zodpovedá aktuálnym životným potrebám a nabáda 

k zodpovednosti, nielen za jednotlivca, ale i za náš spoločný svet formou delenia sa o svoje 

skúsenosti, ponaučenia a stratégie pre kvalitnejší a hodnotnejší  život. 

Rozvojové vzdelávanie charakterizuje Návojský – (podľa portálu NADÁCIA PONTIS, 2013 

[online])  ako dynamický, interaktívny proces, ktorého cieľom je dosiahnutie komplexných 

vedomostí o rozvojovej problematike a vzájomnej súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi 

problémami, podpora interkultúrneho porozumenia, podpora sociálnych zmien, ktoré by 

viedli k rovnosti, spravodlivosti a solidarite, k podpore práv a povinností pre každého 

jednotlivca, ktorý by mal prispieť k trvale udržateľnému rozvoju. 

Globálne rozvojové vzdelávanie je podľa (Nádvorníka - Volfovej, 2004) celoživotný 

vzdelávací proces, ktorý: 

o informuje o živote ľudí žijúcich v rozvojových a rozvinutých krajinách a umožňuje 

ľuďom pochopiť súvislosti medzi ich vlastnými životmi a životmi ľudí na celom svete; 

o uľahčuje pochopenie ekonomických, sociálnych, environmentálnych, politických  a 

kultúrnych procesov, ktoré ovplyvňujú životy všetkých ľudí; 

o rozvíja schopnosti, ktoré umožňujú ľuďom aktívne sa podieľať na riešení problémov; 

o podporuje hodnoty a postoje, ktoré umožňujú ľuďom aktívne sa podieľať na riešení  

problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni; 

o smeruje k prijatiu zodpovednosti za vytváranie sveta, kde majú všetci ľudia možnosť žiť 

dôstojný život podľa svojich predstáv. 
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Ciele globálneho rozvojového vzdelávania 

Podľa (portálu NADÁCIA PONTIS, 2013 [online]) inštitút Globálneho vzdelávania (The 

Institute of Global Education, UN) definuje svoj cieľ ako snahu pomôcť spoluvytvárať svet, 

kde je mier a dostatok jedla súčasťou života všetkých ľudí, kde existuje environmentálna 

zodpovednosť, kde panuje sociálna spravodlivosť a kde jedinec dosahuje najvyššie méty 

sebarealizácie v rámci komunitnej spolupráce. Globálne rozvojové vzdelávanie by malo 

podporovať toleranciu, solidaritu a pochopenie problémov medzinárodného rozvoja, vo svojej 

metodike je zamerané na  podporu aktívneho učenia a reflexie, kladie dôraz na rôznosť a 

rešpekt k druhým a prispieva tiež k ujasneniu vlastných priorít študentov v globálnom 

kontexte. Hlavným zámerom globálneho vzdelávania je zlepšovanie informovanosti a 

vedomostí celej európskej verejnosti vo veciach globálnej vzájomnej závislosti a solidarity 

prostredníctvom vytvorenia lepších podmienok pre tieto účely.  

 

2  Ciel a metodika príspevku 

Hlavným cieľom predkladaného príspevku je vymedzenie teoretických pojmov; udržateľný 

marketing a globálne rozvojové vzdelávanie a následné prepojenie týchto dvoch pojmov 

v teoretickom využití oboch termínov. Hlavnými prínosom príspevku je doplnenie 

teoretických a praktických podkladových údajov, pri riešení projektu KEGA 006 SPU – 

4/2012: “Implementácia globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu na 

ekonomických fakultách“ riešeného na Katedre spoločenských vied FEM-SPU v Nitre. 

a naplnenie parciálnych cieľov daného vedeckého projektu.  

 

3  Praktické prínosy článku 

Významnou súčasťou globálneho rozvojového vzdelania sú aktivity pre, ktoré spotrebiteľom 

a občanom pomôžu sprostredkovať a prijať mnohé informácie. Mladí ľudia sú vnímaví, 

empatickí a otvorení voči novým poznatkom. Kvalitu  prostredia ovplyvňuje vysoká spotreba 

energie a materiálu spojená s konzumným spôsobom života. Komplexná ekologická výchova 

zahŕňa najdôležitejšie vedomosti o životnom prostredí. (Pike - Selby, 2000) uvádzajú, 

nasledovné a vzájomne prepojené roviny:  

o učenie o životnom prostredí: žiaci poznávajú jednotlivé zložky životného prostredia a 

ich problémy na rôznych úrovniach od lokálnych po globálne, 

o učenie pre životné prostredie: zoznamujú sa s rôznymi postupmi a postojmi, ktoré 

ľudskej spoločnosti umožnia fungovať spravodlivo a podľa zákonitostí trvalo 

udržateľného rozvoja, osobne si môžu vyskúšať rôzne prístupy k životnému prostrediu, 

o učenie prostredníctvom životného prostredia: využívajú miestne prostredie prírodné i 

človekom vytvorené. 

 

3.1  Prepojenie globálneho rozvojového vzdelávania a udržateľného marketingu 

v praxi vybraných aktivít 

3.1.1  Zelená stopa 

Zelená stopa (obrázok 2) je udalosť, ktorá sa každoročne na území Slovenskej republiky, 

s cieľom presvedčiť, čo najviac ľudí, aby sa zapojili do projektu celodenného bicyklovania na 

vybranej trase. Tradičný cyklomaratón, ktorý sa konal naposledy v septembri 2013 v okolí 

Banskej Bystrice, bol určený aj pre mladých ľudí a žiakov s cieľov rozvíjať záujem o zdravý 

životný štýl a pohyb. Zároveň je rozvojové vzdelávanie ohľadom projektu „Zelená stopa“ 

propagované aj na školách, za účelom ochrany životného prostredia a uvedomenia si, ako je 

priestor, kde žijeme pre nás dôležitý. 
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Obrázok 2 Marketingová kampaň projektu „Zelená stopa“ 

Zdroj: http://www.merida.sk/clanek/70 

 

3.1.2  Triedenie odpadu 

V roku 2008 začala na Slovensku marketingová kampaň, v ktorej sa obyvatelia Slovenska 

dozvedia, ako správne separovať odpad. Jej súčasťou je aj súťaž o predmety "Zelený 

bod"(Obrázok 3), ktoré sú vyjadrením environmentálneho postoja k nakladaniu s odpadmi. 

Obyvatelia Slovenska sa mohli dozvedieť viac o problematike komunálneho odpadu 

prostredníctvom kampane "Každý môže... triediť odpad" (Obrázok 4). Kampaň, ktorú spustila 

organizácia ENVI-PAK, oprávnený držiteľ európskej známky "Zelený bod" sa zameria na dve 

otázky: Prečo je dobré separovať odpad? A ako správne separovať odpad, ktorý vyprodukuje 

bežná domácnosť? Systém separovaného zberu odpadov z obalov môže efektívne fungovať 

len vtedy, ak sa doň zapojí dostatok domácností a odpad budú separovať správnym spôsobom. 

Cieľom tejto kampane je zároveň a vzdelávanie v rozvoji separácie odpadu a možnostiach ako 

s nimi nakladať.  

 

Obrázok 3 Logo súťaže zbierania bodov „Zelený bod“ 
Zdroj: http://www.zelenybod.sk/sk/Index.alej 

 

Oprávnená organizácia ENVI-PAK, prevádzkovateľ systému ZELENÝ BOD na Slovensku, 

spustila osvetovú kampaň, v ktorej sa obyvatelia Slovenska dozvedia, že „Každý môže... 

triediť odpad“. Kampaň zahŕňa billboardy, rozhlasovú a printovú kampaň, trainmail, 

komunikáciu v prostriedkoch hromadnej dopravy, on-line komunikáciu, ako aj zábavno-

vzdelávacie podujatia pre verejnosť. Má za cieľ ukázať obyvateľom, že triedenie odpadu má 

zmysel a každý jednotlivec môže prispieť k čistejšiemu Slovensku. 

 

http://www.zelenybod.sk/sk/Index.alej
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Obrázok 4 Marketingová kampaň "Každý môže... triediť odpad" 
Zdroj: http://www.zelenybod.sk/sk/Co-je-Zeleny-bod/Aktivity-Zeleneho-bodu/Kazdy-moze-triedit-odpad-a-

pomoct-tak-zivotnemu-prostrediu.alej?ind=4 

 

Vzdelávanie medzi obyvateľmi je jednou zo základných úloh tejto kampane. Systém 

separovaného zberu odpadov z obalov totiž môže efektívne fungovať len vtedy, ak sa doň 

zapojí dostatok občanov a odpad budú separovať správnym spôsobom.  

 

3.1.3 Fair Trade/ Spravodlivý obchod 

Značka FAIRTRADE (Obrázok 5) sa začala používať v 80-tych rokoch v Holandsku 

a mala za účel pomôcť rozvojovým krajinám zvýšením obchodných aktivít s rozvinutými 

krajinami. Postupom času sa značka rozšírila do iných krajín a národné pobočky sa spojili 

a teraz fungujú pod spoločnou organizáciou Fair Trade International.Fair trade alebo 

spravodlivý obchod. Znamená to férové ceny za ich tovar, ktoré pokrývajú náklady na 

produkciu a zabezpečujú dostatočný príjem a dlhodobé kontrakty, ktoré sú pre mnohých 

podporou na získanie vedomostí a zručností potrebných na rozvoj  ich obchodu a zvýšenie 

predaja. Spravodlivý obchod sa snaží zlepšiť životné podmienky výrobcov z rozvojových 

krajín v rámci konceptu udržateľného rozvoja. Pri nákupe a vývoze dbá na to, aby výrobca, 

vývozca a konečný predajca boli v rovnocennom postavení a o zisk sa delili spravodlivo. 

Ľudia z bohatších krajín môžu pomáhať vlastnou uvedomelou spotrebou výrobkov s logom 

Fair Trade.  

 

Obrázok 5 Logo značky FairTrade 
Zdroj: http://www.fairtrade.sk/ 

 

Medzi hlavné ciele fair trade v oblasti rozvojového vzdelávania patria: 

o zlepšenie životných podmienok znevýhodnených výrobcov zlepšením ich prístupu na 

trh, posilnením organizácií výrobcov, poskytnutím spravodlivých cien za výrobky a 

zaistením kontinuity obchodných vzťahov, 

o rozvíjanie príležitosti pre znevýhodnených výrobcov, zvlášť ženy a domorodé 

obyvateľstvo, a chrániť deti pred zneužívaním v procesu výroby, 

http://www.zelenybod.sk/sk/Co-je-Zeleny-bod/Aktivity-Zeleneho-bodu/Kazdy-moze-triedit-odpad-a-pomoct-tak-zivotnemu-prostrediu.alej?ind=4
http://www.zelenybod.sk/sk/Co-je-Zeleny-bod/Aktivity-Zeleneho-bodu/Kazdy-moze-triedit-odpad-a-pomoct-tak-zivotnemu-prostrediu.alej?ind=4
http://samaycoffee.com/wp-content/uploads/2012/12/FCM_PMS_POS.jpg
http://samaycoffee.com/wp-content/uploads/2012/12/FCM_PMS_POS.jpg
http://samaycoffee.com/wp-content/uploads/2012/12/FCM_PMS_POS.jpg
http://samaycoffee.com/wp-content/uploads/2012/12/FCM_PMS_POS.jpg
http://samaycoffee.com/wp-content/uploads/2012/12/FCM_PMS_POS.jpg
http://samaycoffee.com/wp-content/uploads/2012/12/FCM_PMS_POS.jpg
http://www.fairtrade.sk/
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o zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov o negatívnom vplyve medzinárodného 

obchodu na výrobcu, tak aby svojou kúpnou silou mohli využívať pozitívnym 

spôsobom, 

o dávať príklad obchodného partnerstva cez  vzájomný dialóg, rešpekt a transparentnosť, 

o prispievať kampaňami za zmenu pravidiel konvenčného medzinárodného obchodu. 

o Chrániť ľudské práva podporou rozvoja sociálnej spravodlivosti, environmentálne 

prijateľného správania ekonomického zabezpečení. 

V roku 2008 prebiehala na Slovensku kampaň s názvom „Nie je nám to po chuti“  (Obrázok 

6). Agentúra chcela využiť názor známych ľudí, alebo ľudí, ktorí vynikajú vo svojej brandži. 

Myšlienkou bolo vytvorenie skupiny ľudí, ktorá je nositeľom myšlienky, a s ktorou je možné 

sa identifikovať. FairTrade globálne vzdelávanie je svete bežnou súčasťou, kým na Slovensku 

je ponuka FairTrade produktou stále na minimálnej úrovni. Momentálne predaje týchto 

značiek zabezpečuje retailový reťazec Mark&Spencer a vybrané Bio-obchodníky.  Kampaň sa 

realizuje aj na školách, informačnou kanceláriou či stánkami na letných festivaloch. 

 

Obrázok 6 Ukážka marketingovej kampane FairTrade značky s názvom „Nie je nám to 

po chuti“ 
Zdroj: http://medialne.etrend.sk/marketing-spravy/znechutene-celebrity-ferovemu-obchodu-pomohli.html 

 

FairTrade kampaň na školách začala prebiehať v roku 2012. Vzdelávacie materiály sú na  

tieto témy: Právo na jedlo - DVD Semienka slobody - DVD Lao Farmers Products - Hudobný 

klip Iné východisko - Charta princípov spravodlivého obchodu - Set 10 pohľadníc o 

zodpovednej spotrebe - Brožúrka Právo na jedlo. 

 

 

Záver 

Byť pripravený na nové výzvy znamená vedieť viac o problémoch, diskutovať o nich, 

hľadať nové riešenia, zaujať stanovisko, vyjadriť názor a zapojiť sa aktívne do poskytovania 

pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Úlohou globálneho rozvojového vzdelávania je 

prostredníctvom hier, rôznych aktivít a zážitkového učenia postupne nenásilnou formou 

oboznamovať deti už od najmladšieho školského veku s globálnymi problémami ľudstva 

a vychovávať z nich aktívnych, uvedomelých občanov svojej krajiny, ktorí budú pripravení 

riešiť úlohy, pred ktoré ich život postaví. Globálne vzdelávanie zdôrazňuje globálny kontext 

v učení sa. Prostredníctvom neho dochádza k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, 

ktoré sa týkajú každého jednotlivca, skupiny, komunity, či spoločnosti. Globálne témy však 

poskytujú aj priestor na zmenu postojov jednotlivcov a posilňujú uvedomenie si seba samého 

a vlastného poslania v spoločnosti a vo svete. Príspevok teoreticky vymedzuje pojem 

udržateľnosti a to hlavne udržateľného marketingu. Definovanie pojmu globálne rozvojové 

http://medialne.etrend.sk/marketing-spravy/znechutene-celebrity-ferovemu-obchodu-pomohli.html
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vzdelávanie viedlo k tomu, aby sme poukázali ako sa dá vzdelávanie preniesť aj do sféry 

marketingu a to hlavne v oblasti udržateľnosti.  

 
Príspevok je súčasťou riešenia vedeckého projektu KEGA 006 SPU – 4/2012: “Implementácia 

globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách“. 
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IMPLEMENTÁCIA GLOBÁLNEHO ROZVOJOVÉHO VZDELÁVANIA 

DO VÝUČBY PREDMETOV NA KATEDRE MARKETINGU 

FEM SPU V NITRE  

THE IMPLEMENTATION OF GLOBAL DEVELOMPMENT 

EDUCATION TO THE EDUCATION PROCESS ON THE 

DEPARTMENT OF MARKETING AT THE FEM SAU IN NITRA 
 

Patrik Rovný 

 

Abstrakt 

Globálne rozvojové vzdelávanie pomáha ľuďom uvedomiť si problémy rozvojových krajín, 

ich medzinárodné súvislosti, príčiny a dôsledky. Snaží sa tiež presadzovať dodržiavanie 

ekonomických, sociálnych, environmentálnych a ľudských práv v národnej aj medzinárodnej 

politike. Cieľom príspevku je navrhnúť vhodné spôsoby implementácie globálneho 

rozvojového vzdelávania do edukačného procesu na Katedre marketingu Fakulty ekonomiky 

a manažmentu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. 

Kľúčové slová: globálne rozvojové vzdelávanie, marketing, obchod 

 

Abstract 

Global Development Education helps to inform people about problems of development 

countries, their international connections, causes and results. This type of education prefer 

respecting of economical, social, environmental and human rights in national and 

international policy. The aim of the paper is to propose suitable ways of Global Development 

Education implementation to education process on Department of Marketing, Faculty of 

Economics and Management, the Slovak University of Agriculture in Nitra.  

Key words: global education process, Marketing, Trade 

 

Úvod 

Vo svete aj na Slovensku sa rozvojové vzdelávanie objavilo ako nový fenomén z 

iniciatívy mimovládnych organizácií. Tie cítili potrebu zlepšiť informovanosť o rozvojovej 

problematike a získať tak podporu širokej verejnosti prípadne ju zmobilizovať pre aktívny 

prístup k rozvojovým témam. 

V konkrétnych podmienkach Fakulty ekonomiky a manažmentu na Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzite v Nitre by implementácia GRV do edukačného procesu mohla 

zohrať významnú a aktívnu úlohu nielen pri odovzdávaní poznatkov, ale aj pri kreovaní 

postojov a hodnôt našich študentov. 

Uvedené skutočnosti a výzvy k novým riešeniam nás podnietili k spracovaniu 

problematiky implementácie GRV do edukačnej praxe Katedry marketingu na FEM SPU 

v Nitre prostredníctvom navrhnutia jednotlivých tém z oblastí GRV a rovnako tak aj metód 

vyučovacieho procesu. 

 

Globálne rozvojové vzdelávanie 

Rozvojové vzdelávanie je fenomén, ktorý pomaly ale isto preniká aj do povedomia 

slovenskej pedagogickej obce. Neexistuje však žiadna ustálená a všeobecná definícia 

rozvojového vzdelávania. V literatúre sa popri termíne rozvojové vzdelávanie stretneme aj s 

pojmami ako globálne vzdelávanie, humanitárne vzdelávanie, vzdelávanie pre trvalo 

udržateľný rozvoj či globálne rozvojové vzdelávanie.( Turek, 2004) 

Špecifickým znakom rozvojového vzdelávania je to, že impulzom k jeho vzniku 

neboli akademické kruhy, či školské programy. Túto formu vzdelávania uviedli do života 
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mimovládne organizácie, venujúce sa rozvojovej pomoci, už v osemdesiatych rokoch 20. 

storočia. Vyvolalo to nedostatočné informovanie o rozvojovej problematike pre širokú 

verejnosť a školy. Mimovládne organizácie v západnej Európe pochopili súvislosť medzi 

rozvojovou spoluprácou, resp. pomocou a informovaním a vzdelávaním o rozvojovej 

tematike.( Suchožová, 2007) 

V anglosaskej literatúre sa stretneme s oboma pojmami - globálne (global education) 

aj rozvojové (development education) vzdelávanie, väčšinou sa používajú ako synonymá a 

nerozlišuje sa medzi nimi. Podobne je to aj v nemeckej literatúre, kde sa používajú termíny 

Globales Lernen (globálna výchova) a Entwicklungspolitische Bildungsarbeit (rozvojové 

vzdelávanie). (Čo je rozvojové vzdelávanie, 2013) 

Ďalej uvádzame definície, ktoré ponúkajú webové stránky Európskej Únie, britských a 

írskych, českých a medzinárodných rozvojových organizácií:  

Rozvojové vzdelávanie je podľa Rozvojovej vzdelávacej asociácie z Veľkej Británie 

(Development Education Association) vzdelávacím prístupom k dosiahnutiu výučby, ktorá 

vedie k hlbšiemu porozumeniu rôznorodosti a nerovností na svete, k príčinám ich existencie a 

možnostiam riešenia problémov s nimi spojených. Podnecuje všetkých zainteresovaných, bez 

ohľadu na vek, ku skúmaniu globálnych otázok, ako napríklad chudoba, a ich prepojeniu s ich 

každodenným životom. Narúšaním stereotypov a podporou nezávislého, samostatného 

myslenia sa snaží rozvojové vzdelávanie pomôcť rozvíjať praktické zručnosti a prispieť k 

pozitívnym zmenám v lokálnom i globálnom meradle 

Rozvojové vzdelávanie: 

 Umožňuje ľuďom chápať prepojenie medzi ich vlastným životom a životmi ľudí z 

iných častí sveta, lepšie porozumieť týmto vzťahom, vlastnému životu i životu na 

celom svete. 

 Zvyšuje povedomie o globálnych ekonomických, sociálnych, politických a 

environmentálnych aspektoch, ktoré ovplyvňujú náš život. 

 Rozvíja schopnosti, postoje a hodnoty, ktoré umožňujú ľuďom spolupracovať a 

prispievať tak k zmene a uvedomelému rozhodovaniu nad vlastným životom. 

 Usiluje o dosiahnutie väčšej spravodlivosti a udržateľnosti vo svete, v ktorom moc a 

zdroje budú rozdelené rovnocennejšie  

 Je aktívny celoživotný vzdelávací proces založený na princípoch solidarity, rovnosti, 

integrácie a spolupráce. 

 Umožňuje ľuďom posunúť sa od základného povedomia o medzinárodných 

rozvojových prioritách a udržateľnom ľudskom rozvoji cez pochopenie príčin a 

dôsledkov globálnych otázok k osobnej zaangažovanosti a aktívnom prístupe. (What 

is development education, 2013) 

 

Stránka a projekt Rady Európy - Compass pokladá za hlavné smerovanie globálneho 

vzdelávania do oblasti, ktoré sa venujú rôznym formám existencie a vzorom správania na 

celom svete. Globálne vzdelávanie je potrebnou a dôležitou zložkou vzdelávania, pretože sa 

pozerá na postavenie jednotlivca nie len v jeho komunite, spoločnosti, ale i v rámci celého 

sveta. Globálne vzdelávanie prináša mnohé otázky týkajúce sa ľudských práv a otvára tak 

ľuďom oči k ich porušovaniu v rôznych častiach sveta. Globálne vzdelávanie umožňuje 

mladým ľuďom spoznať a uvedomiť si následky vlastných činov a individuálnu 

zodpovednosť za ne.  

Inštitút Globálneho Vzdelávania (The Institute of Global Education, UN) definuje svoj 

cieľ ako pomôcť spoluvytvárať svet, kde je mier a dostatok jedla súčasťou života všetkých 

ľudí, kde existuje environmentálna zodpovednosť, kde panuje sociálna spravodlivosť a kde 

jedinec dosahuje najvyššie méty sebarealizácie v rámci komunitnej spolupráce. 
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Rozvojové vzdelávanie je silne prepojené s globálnym vzdelávaním, navyše však 

kladie dôraz na "práva ďalších generácií" - akými sú trvalo udržateľný rozvoj, právo na 

zdravé životné prostredie a mier. Jeho prioritami sú tiež oblasti týkajúce sa interakcie rôznych 

spoločností a metódy rozvoja, tu sa spája s interkulturálnym vzdelávaním. Rozvojové 

vzdelávanie je teda holistickým v zmysle jeho pohľadu na svet ako na vzájomne prepojený 

celok a je orientované na budúcnosť.( Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie 

rokov 2012 – 2016, 2010) 

Vzdelanie by malo podporovať primeraný vedomostný a emocionálny rozvoj jedinca. 

Malo by rozvíjať zmysel pre sociálnu zodpovednosť a solidaritu s menej privilegovanými 

skupinami spoločnosti a malo by viesť k zachovávaniu princípov rovnosti v každodennom 

vystupovaní. (Centrum Sever-Juh Rady Európy, 2013) 

 

Cieľ a metodika 

Cieľom príspevku je prostredníctvom teoretického hodnotiaceho výskumu a vhodne 

zvolených metód analyzovať obsahovú stránku GRV na Katedre marketingu FEM SPU v 

Nitre vzhľadom na to, do akej miery napomáha napĺňať požiadavky vyplývajúce zo 

súčasných priorít smerovania výchovy a vzdelávania na Slovensku - súčasťou tohto cieľa je 

navrhnúť témy z oblastí GRV pre výučbu predmetov. 

Podkladové informácie boli  získané: 

    zo sekundárnych zdrojov: 

- štúdiom odbornej domácej, ako aj zahraničnej literatúry súvisiacej s problematikou 

predkladanej témy,  

- štúdiom publikácií a odborných časopisov, elektronických aj legislatívnych 

dokumentov,  

 

    z primárnych zdrojov: 

- riadenou diskusiou s odborníkmi na danú problematiku a rovnako tak aj diskusiou 

zástupcov jednotlivých predmetov vyučovaných na Katedre marketingu FEM SPU v 

Nitre. 

 

V procese vedeckého poznávania podobne ako v ostatných vedách, hrajú dôležitú 

úlohu analýza a syntéza. Sú to dva navzájom podmienené procesy. Nemožno ich od seba 

odtŕhať ani stavať proti sebe alebo absolutizovať jeden z nich. 

Analýza javov a procesov znamená myšlienkové rozčleňovanie týchto celkov na 

jednotlivé časti. Využili sme ju pri spracovaní a rozbore informácií získaných z rôznych 

prameňov. Syntéza to je myšlienkové spájanie častí stránok, vyčlenených prostredníctvom 

analýzy. Uplatnili sme ju pri celkovom vyhodnocovaní stavu implementácie GRV na Katedre 

marketingu FEM SPU v Nitre. Indukcia a dedukcia patria k sebe tak isto ako analýza a 

syntéza. Pojem indukcia označuje v zmysle tradičnej logiky úsudok od dielčieho 

k všeobecnému. Pojem dedukcia sa v tradičnej logike chápe ako záver, ktorý smeruje od 

všeobecného k zvláštnemu. Metódu indukcie sme použili pri hodnotení jednotlivých 

vzdelávacích aktivít.  Metódu dedukcie sme  využili pri zdôvodnení záverov. 

 

Výsledky a diskusia 

Dnes sa často stretávame s pojmom „rozvojové krajiny“ alebo „rozvojová spolupráca 

a pomoc“. Väčšina z nás vie, ktoré krajiny sú považované za rozvojové. Menej jasné už býva, 

aké je prepojenie medzi týmito krajinami a Slovenskom. Ranná káva, poobedný čaj alebo 

kúsok čokolády sú len nepatrnými vecami, ktoré nás s rozvojovými krajinami spájajú. Všetky 

tieto veci dovážame práve z rozvojových krajín, keďže na Slovensku ich vypestovať nevieme. 
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Ak si ale dobre pozrieme, kde bolo vyrobené naše oblečenie, televízor alebo počítač, tak sa 

opäť dostávame k rozvojovým krajinám. 

Rozvojové vzdelávanie sa zameriava na objasnenie súvislostí medzi globálnym dianím 

a rozvojovými krajinami a je výborným a zaujímavým doplnkom učiva mnohých predmetov 

(napr. zemepisu, etickej výchovy, náboženskej výchovy, náuky o spoločnosti alebo 

občianskej náuky...) či voľnočasových aktivít. V západnej Európe má už viac ako 

tridsaťročnú tradíciu, u nás je záležitosťou relatívne novou, ale rýchlo sa rozširujúcou. 

(Hittmár, 2009) 

V súčasnosti sa do globálneho rozvojového vzdelávania na vysokých školách zapojili 

 nasledovné fakulty: Fakulta ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva, 

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakulta sociálnych a 

ekonomických vied Univerzity Komenského. 

 

Zhodnotenie využívania tém globálneho rozvojového vzdelávania vo výučbe na Katedre 

marketingu FEM SPU v Nitre 

Katedra marketingu FEM SPU v Nitre patrí medzi jedny z najmladších katedier na 

Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. Zároveň však svojimi výsledkami v oblasti 

pedagogickej a výskumnej činnosti dosahuje vynikajúce výsledky, čo možno dokladovať pri 

každoročnom hodnotení pedagogickej a výskumnej činnosti fakulty. 

Predmety vyučované na katedre marketingu sú rozdelené do dvoch skupín. Prvú 

skupinu tvoria marketingovo orientované predmety (Marketing (pre FEM a aj pre iné 

fakulty), Marketing v AJ, Medzinárodný marketing, International Marketing, Strategický 

marketing, Agrárny marketing, Agrarian marketing, Marketingová komunikácia, Európsky 

spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, Výskum trhu, Produkt a kvalita, Managerial 

Communication). Druhú skupinu tvoria predmety zaoberajúcou sa problematikou obchodu 

(Obchodné operácie, Zahraničný agrárny obchod, Obchodné služby, Obchodné podnikanie, 

Manažérska  komunikácia, Obchodná prevádzka a merchandising, Nákup a predaj, 

Manažment obchodnej firmy). 

Z tém globálneho rozvojového vzdelávania, uvedené v predchádzajúcej kapitole sa na 

Katedre marketingu využíva len málo tém. 

Najviac využívanou témou je „Globalizácia“, ktorá je zakomponovaná v nasledovných 

predmetoch: Marketing, Medzinárodný marketing, Strategický marketing, Agrárny 

marketing, Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, Obchodná prevádzka 

a merchandising, Produkt a kvalita, Manažment obchodnej firmy, Zahraničný agrárny obchod 

a v predmete Obchodné služby. Z hľadiska globalizácie sú v predmetoch zakomponované 

najmä oblasti aspektov globalizácie, ekonomickej globalizácie  svetového obchodu 

a udržateľného rozvoja. Rovnako tak čiastočne sa využíva téma Fair trade – spravodlivého 

obchodu a téma multikulturalizmu, avšak len okrajovo. 

Z oblastí globálneho vzdelávania sa v predmetoch ešte poukazuje na rozvojové krajiny 

v porovnaní s vyspelými štátmi sveta resp. s krajinami Európske únie s cieľom oboznámiť 

študentov nielen so stavom napr. poľnohospodárstva vo vyspelých štátoch sveta, ale aj 

oboznámiť v porovnaní so situáciou v rozvojových krajinách, ktoré patria v niektorých 

ukazovateľoch napr. v produkcii obilnín na prvé miesta vo svete (v rozvojových krajinách sa 

vyprodukuje 61% celosvetovej produkcie obilnín). 

Ako príklad implementácie globálneho rozvojového vzdelávania môžeme uviesť 

prípadovú štúdiu týkajúcu sa výroby čokolády od spoločnosti Zotter z Rakúska, ktorá sa 

využíva na vyučovaní predmetov Marketing a Agrárny marketing. 

Daná prípadová štúdia je vydaná autormi z Katedra marketingu na SPU v Nitre a je 

spracovaná v tlačenej podobe na 67 stranách. Je tvorená nielen z textovej časti ale súčasťou sú 
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aj vložené obrázky priamo v texte. Treba zdôrazniť aj prínos pomôcky vo výučbe nielen 

v slovenskom jazyku ale aj v anglickom jazyku nakoľko publikácia je dvojjazyčná. 

Predkladaná učebná pomôcka vo forme prípadovej štúdie oboznamuje študentov so spôsobom 

výroby čokolády vo firme ZOTTER, ktoré majú označenie Fair trade – spravodlivý obchod 

a následne s jeho predajom spotrebiteľov. Zahŕňa teda celú vertikálu od pestovania kakaových 

bôbov v rozvojových krajinách, cez ich spracovanie, distribúciu polotovaru do Rakúska a jeho 

finalizáciu v závode a následne jeho predaj zákazníkom – spotrebiteľom. Pomôcka 

oboznamuje študentov so základnými segmentami trhu a rovnako tak s marketingovou 

filozofiou podniku s cieľom úspešného postavenia sa firmy na domácom (Rakúskom) ale aj 

Európskom a svetovom trhu s čokoládou a čokoládovými výrobkami. 

Vhodným doplnením sú osobitne zvýraznené časti (s uvedením poznámky), ktoré 

obsahujú praktické ukážky  - aplikácie z praxe. Veľmi praktickou pomôckou je aj CD nosič, 

ktorý je prílohou pomôcky a obsahuje film o danej spoločnosti ZOTTER. 

Z uvedeného vyplýva, že problematika globálneho rozvojového vzdelávania sa uplatňuje na 

Katedre marketingu avšak je možné uvedené témy rozšíriť a rovnako navrhnúť aj vhodné 

metódy pre uplatnenia GRV v procese výučby. 

Nasledujúce témy a aktivity GRV nemajú za cieľ obsiahnuť všetky globálne problémy 

súčasného sveta, ale snažia sa zachytiť najdôležitejšie oblasti, ktoré sa priamo dotýkajú 

oblastí marketingu a obchodu vhodné pre zaradenie do výučby a syláb predmetov 

vyučujúcich na Katedre marketingu: 

 

Populačná explózia 

Vývoj ľudstva v uplynulých 50-tich rokoch priniesol mnoho protichodných trendov – 

negatívne však prevažujú natoľko, že sa dokonca hovorí o globálnej kríze ľudstva. Za 

najvýznamnejšie globálne problémy sú v súčasnosti považované:  

 environmentálne problémy ako globálna zmena klímy, skleníkový efekt, narušenie 

ozónovej vrstvy, odlesňovanie, vymieranie druhov, exploatácia prírodných zdrojov a 

znečistenie;  

 problémy politického vývoja ako rasová, etnická a náboženská diskriminácia, totalitné 

režimy, ozbrojené konflikty, násilie a organizovaný zločin, terorizmus a korupcia; 

 problémy sociálneho rozvoja obyvateľov v rozvojových krajinách ako nízka 

priemerná dĺžka života, chorobnosť vrátane AIDS, nedostatočný prístup k pitnej vode, 

chýbajúca zdravotná starostlivosť a výživa, analfabetizmus a chýbajúce vzdelanie, 

detská práca; 

 demografické problémy ako preľudnenie a vysoký populačný prírastok rozvojových 

krajín a stagnácia až úbytok obyvateľov rozvinutých krajín; 

 ekonomické problémy ako prehlbujúce sa rozdiely medzi globálnym Severom a 

Juhom, sústredenie bohatstva v rukách malej skupiny ľudí, priepastné rozdiely medzi 

bohatými a chudobnými. 

 

Rozdelenie bohatstva vo svete a spotreba 

Už v roku 2050 bude ľudstvo pri zachovaní súčasného tempa rastu spotreby 

potrebovať dvojnásobok prírodných zdrojov, ktoré je Zem schopná za rok obnoviť. V roku 

2006 prekračuje spotreba zdrojov ich obnovu o jednu štvrtinu - prírodné zdroje, ktoré nám 

majú vystačiť na celý rok, totiž vyčerpáme už 9. októbra. Najznepokojivejšie je, že sa 

každoročne začína náš život na dlh o čosi skôr - v roku 1987 to bolo 19. decembra, v roku 

1995 bol týmto dňom 21. november. Ľudstvo tak každoročne vyrúbe viac stromov, ako sa 

dokáže obnovovať a chytá viac rýb, ako sa dokáže vyliahnuť. Za následok nezodpovedného 

správania sa môžeme považovať globálne otepľovanie, úhyn vzácnych živočíšnych a 

rastlinných druhov, ako aj úbytok lesov.  
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Pri prepočte na jedného obyvateľa vyčerpávajú zdroje našej planéty najviac ľudia 

žijúci v Spojených arabských emirátoch, za nimi občania USA, Fínska, Kanady, Austrálie, 

Estónska, Švédska, Nového Zélandu, Nórska a Dánska – Slovensko je na 38. mieste, Česká 

republika na 20. Naša ekologická stopa (súčet spotreby jedného človeka prepočítaná na 

hektáre, ktoré sú potrebné na vyprodukovanie potravín, ale aj hektáre zničené ťažbou alebo 

zaťažené odpadmi) je až 3,2 ha, pričom biokapacita nášho územia je iba 2,8 globálneho 

hektáru na obyvateľa (v Českej Republike je stopa 4,9 ha a biokapacita iba 2,6 ha). Medzi 

krajiny s najmenšou ekologickou stopou, a teda aj najmenším dopadom na „zdravie“ planéty 

patria Afganistan, Somálsko, Bangladéš, Malawi, Haiti, Demokratická republika Kongo a 

Pakistan. 

 

Ekonomická globalizácia a jej dôsledky 

Ekonomickou globalizáciou spájajú jej zástancovia víziu svetovej prosperity a mieru. 

Kritici v nej vidia príčiny prehlbujúcej sa chudoby a devastácie životného prostredia vo svete. 

Rôzne názory sú aj na to, či je ekonomická globalizácia proces prirodzený a na ľuďoch 

nezávislý alebo či je človekom ovplyvniteľný. Ekonomická globalizácia je neoddeliteľne 

spojená so Svetovou bankou a Medzinárodným menovým fondom, čo sú medzinárodné 

finančné inštitúcie, ktoré do značnej miery ovplyvňujú hospodársku politiku v krajinách 

celého sveta. K nim sa zaraďuje aj Svetová obchodná organizácia, na ktorej pôde sa 

rozhoduje o deregulácii svetového obchodu. Tieto inštitúcie, v ktorých majú hlavné slovo 

ekonomicky najsilnejšie krajiny sveta prispievajú k tomu, že národné ekonomiky sú čoraz 

viac závislé na globálnom obchode. (Dobrotková, 2013) 

 

Fair trade - Spravodlivý obchod 

Spravodlivý obchod (fair trade) predstavuje obchodné partnerstvo, ktorého cieľom je 

udržateľný rozvoj a zaistenie dôstojných podmienok pre znevýhodňovaných výrobcov v 

rozvojových krajinách. Ide o účinnú rozvojovú spoluprácu s krajinami Juhu, ktorá zaručuje 

osoh všetkým zúčastneným. Princíp tejto spolupráce je založený na spravodlivých 

obchodných vzťahov a zvyšovaní povedomia spotrebiteľov o situácii v rozvojových 

krajinách. 

Výrobcovia dostanú za vyprodukované suroviny spravodlivé ceny, nezávisle od cien 

na svetových trhoch. Takýmto spôsobom majú ľudia v rozvojových krajinách možnosť 

postarať sa sami o seba, zaistiť si živobytie a zlepšiť svoju situáciu v oblasti zdravia a 

vzdelania. 

Chutné, vysoko kvalitné potraviny sa do Európy dostanú priamym kontrolovaným 

distribučným kanálom – s garanciou pôvodu. 

Princípy spravodlivého obchodu: 

 spravodlivé ceny a zákonné minimálne mzdy,  

 pracovnoprávne minimálne štandardy,  

 zákaz vykorisťovateľskej detskej alebo nútenej práce,  

 záruka pôvodu a kontrolovaný tok tovarov do Európy,  

 priamy obchod a dlhodobé obchodné vzťahy,  

 trvalý a k životnému prostrediu šetrný spôsob hospodárstva,  

 ochrana dažďových pralesov, prírodného vodstva a pitnej vody,  

 cielená podpora biologického pestovania.  

 

Miléniové rozvojové ciele 

Poskytovanie oficiálnej rozvojovej pomoci (Oficial Development Assistance - ODA) 

odráža spoluzodpovednosť Slovenska za globálny vývoj, záväzky a prísľuby vyplývajúce 
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z členstva v medzinárodných organizáciách a iniciatívach, ako aj záujem našej republiky 

zaradiť sa do donorskej komunity a byť vnímané ako jej súčasť. 

Slovensko sa pripojilo v roku 2000 k výzve OSN napĺňať Miléniové rozvojové ciele 

(Milenium Development Goals – MDGs). V súlade s ich napĺňaním sa na úrovni EÚ prijalo 

niekoľko záväzkov pre členské krajiny. Pre Slovensko z týchto záväzkov vyplýva, že sa 

budeme snažiť zvýšiť svoj ročný príspevok na ODA do roku 2010 na úroveň výdavkov vo 

výške 0,17 % HDP. Ak bude chcieť SR naplniť záväzok EÚ, budú sa musieť zvýšiť 

prostriedky v štátnom rozpočte určené na ODA a pri priemernom 5% ročnom raste HDP to 

bude náročná úloha. Dôležité pritom bude zvýšiť podiel najmä bilaterálnej pomoci na 

celkovej slovenskej ODA, pretože práve tá najlepšie presadzuje ciele zahraničnej politiky 

nášho štátu. Ostatná, multilaterálna pomoc vyplýva z našich medzinárodných záväzkov a 

keďže sme malou krajinou, aj naše hlasovacie možnosti pri smerovaní pomoci z 

multilaterálnych fondov sú obmedzené. 

Miléniové rozvojové ciele a zámery vychádzajú z Miléniovej deklarácie, ktorú 

v septembri roku 2000 podpísalo 189 krajín vrátane 147 hláv štátov. Ciele a zámery 

Miléniových cieľov sú prepojené a mali by byť vnímané ako celok. Predstavujú partnerstvo 

medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami, ktoré je podľa Deklarácie odhodlané “vytvoriť 

prostredie – rovnako na národnej i medzinárodnej úrovni – ktoré napomáha k rozvoju a 

odstráneniu chudoby“. 

 

Záver 

Rozvojové vzdelávanie a verejná informovanosť pomáha ľuďom uvedomiť si 

problémy rozvojových krajín, ich medzinárodné súvislosti, príčiny a dôsledky. Snaží sa tiež 

presadzovať dodržiavanie ekonomických, sociálnych, environmentálnych a ľudských práv v 

národnej aj medzinárodnej politike. 

V súčasnosti sa do globálneho rozvojového vzdelávania na vysokých školách zapojili 

 nasledovné fakulty: Fakulta ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva, 

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakulta sociálnych a 

ekonomických vied Univerzity Komenského. 

Nosnou časťou príspevku bolo stanovenie resp. navrhnutie konkrétnych tém z oblasti 

GRV. Príspevok poukazuje na nasledovných šesť tém, ktoré odporúčame zakomponovať do 

vyučovacieho procesu a rovnako tak do syláb jednotlivých predmetov: 

 Populačná explózia 

 Rozdelenie bohatstva vo svete a spotreba 

 Ekonomická globalizácia a jej dôsledky 

 Medzinárodné organizácie (OSN, SB, MMF) 

 Fair trade - Spravodlivý obchod 

 Miléniové rozvojové ciele 
 

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu KEGA: Implementácia globálneho rozvojového 

vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách - Projekt č. 006SPU-4/2012. 
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GLOBÁLNE ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE  - IMPLEMENTÁCIA 

PREDMETOV ENVIRONMENTÁLNEJ ORIENTÁCIE DO VÝUČBY 

PREDMETOV PHF EU SO SÍDLOM V KOŠICIACH 

GLOBAL DEVELOPMENT EDUCATION – IMPLEMENTATION 

OF COURSES WITH ENVIRONMENTAL ORIENTATION IN THE 

TEACHING OF COURSES AT THE PHF EU IN KOŠICE 
 

Pavol Andrejovský – Zuzana Hajduová 

 

Abstrakt 

Globálne vzdelávanie v zmysle Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie 2012-

2016 je chápané ako vzdelávanie, ktoré zdôrazňuje globálny kontext v učení (sa). 

Prostredníctvom neho dochádza k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, k rozvoju 

kritického myslenia a k hlbšiemu porozumeniu oblastí a tém, ktoré sa týkajú celého sveta. 

Vychádzajúc z analýzy svetových a európskych hospodársko – rozvojových dokumentov 

a predikcie s nimi súvisiacich požiadaviek na vysokoškolsky profilovaných odborníkov 

poukazujeme na výchovu a vzdelávanie na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej 

univerzity v Košiciach. Dôraz je pritom kladený, aj v súvislosti s Akčným plánom výchovy 

a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju na vysokých školách na Slovensku, na 

integrované podnikové manažérstvo, environmentalizáciu procesov, vo všeobecnosti 

udržateľný, teda vyvážený sociálno – ekonomicko – environmentálny spoločenský rozvoj.  

Kľúčové slová: globálne vzdelávanie, národná stratégia pre globálne vzdelávanie, udržateľný 

rozvoj, študijný program, environmentálne manažérstvo, integrované manažérstvo 

 

Abstract 

Global education in term of the National Strategy for Global Education of the period from 

2012 to 2016 is considered  as education that emphasizes learning in a global context. 

Through it tends to increase awareness of global issues, to develop critical thinking  in  deeper 

understanding of areas and topics concerning  all over the world. The authors , based on the 

analysis of global and European economic  - development documents and prediction related  

to requirements  at university professors,  submit  development strategy of education for 

Faculty of Bussines Economy  at the University of Economics in Kosice. Emphasis is related 

on  Action plan of education for sustainable development of university  education in Slovakia, 

on integrated business management, environmentalisation processes, in general means 

sustainable, therefore balance of socio - economic - environmental social development. 

Key words: Global education, National strategy for Global Education, sustainable 

development, study program, Environmental Management,Integrated management  

 

Úvod 

Postredníctvom globálneho vzdelávania v zmysle Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie 

na obdobie 2012-2016 dochádza k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, ktoré sa 

týkajú každého jednotlivca, k rozvoju jeho kritického myslenia v týchto témach a k hlbšiemu 

porozumeniu oblastí a tém, ktoré sa týkajú celého sveta. Témy globálneho vzdelávania 

poskytujú priestor na zmenu postojov jednotlivca a posilňujú uvedomenie si vlastnej úlohy vo 

svete. Motivuje ľudí k zodpovednosti a vychováva smerom k osvojeniu si hodnôt aktívneho 

globálneho občana. Jeho súčasťou aj  environmentálne vzdelávanie.  
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Globálne rozvojové vzdelávanie (GRV) je vzdelávací prístup, ktorý vedie k hlbšiemu 

porozumeniu rôznorodosti a nerovnosti vo svete, k príčinám ich existencie a možnostiam 

riešenia problémov s nimi spojených (Suchořová, 2013).  

Podnecuje všetkých zainteresovaných bez ohľadu na vek ku skúmaniu otázok ako napr. 

životné prostredie, a ich prepojenie s každodenným životom. Narúšaním stereotypov a 

podporou nezávislého samostatného myslenia sa snaží globálne rozvojové vzdelávanie 

pomôcť rozvíjať aj praktické zručnosti a prispieť k pozitívnym zmenám v lokálnom aj 

globálnom merítku. Hlavným cieľom takého je poskytnúť cieľovým skupinám informácie, 

ktoré uľahčujú porozumenie sociálnym, environmentálnym, ekonomickým a politickým 

procesom vo svete, rozvíjajú kritické myslenie a formujú globálne občianske postoje.  

Národná stratégia poskytuje rámce ako vytvoriť podmienky na začlenenie rozvojových tém aj 

do študijných programov na vysokých školách nepedagogických smerov. Aj keď kľúčovou 

témou pre rozvojové vzdelávanie na vysokých školách je téma medzinárodnej rozvojovej 

pomoci, za formu integrácie tém rozvojového vzdelávania je možné považovať aj zaradenie 

samostatných predmetov v rámci spoločenskovedných študijných programov alebo vznik 

akreditovaného študijného programu.  

 

V rámci Ekonomickej univerzity Bratislava to zastrešuje globálnejšie Fakulta 

medzinárodných vzťahov. Snahy aj našej fakulty sú v tomto smere zjavné. Poslaním  PHF EU 

je aj poskytovanie vysokoškolského vzdelávania, rozvíjanie harmonickej osobnosti, 

vedomosti, múdrosti, dobra a tvorivosti v človeku, rozvíjanie poznania na základe tvorivého 

vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky, humanitných a spoločenských vied, a tým 

prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti. Ekonomika a manažment podniku, či 

obchodné podnikanie ako študijné odbory či na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej 

univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (PHF EU) sú dnes a do budúcna 

nepredstaviteľné bez týchto rozvojových dimenzií. Je preto povinnosťou manažmentu fakulty 

a univerzity naštartovať pozitívne zmeny vo vzdelávaní a príprave vysokoškolsky vzdelaných 

európskych odborníkov, tak ako boli formulované v Dlhodobom zámere rozvoja PHF na roky 

2011 – 2015.  

 

Environmentálne vzdelávanie ako potreba reagujúca na megatrendy spoločnosti 

Udržateľný rozvoj, environmentálne manažérstvo a integrované podnikové manažérstvo ako 

nové megatrendy, resp. stratégie rozvoja spoločnosti, jej aktivít, spotrebných a produkčných 

činností, je možné jednoducho charakterizovať ako ekonomicky, sociálne a environmentálne 

vyvážený rozvoj predstavujúci neustály proces zmien vyplývajúci z aktuálneho stavu 

a nového poznania. Uspokojovanie potrieb, využívanie zdrojov, smerovanie investícií, 

technologického rozvoja a inštitucionálnych zmien má teda byť v rámci udržateľného rozvoja 

vo vzájomnom harmonickom vzťahu.  

 Národná stratégia pre globálne vzdelávanie 2012-2016 zaraďuje medzi nosné témy 

v súlade so stratégiou Aspekty globalizácie, Ekonomická globalizácia - svetový obchod, 

Udržateľný rozvoj, Migrácia. 

Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty – tento tematický celok je súčasťou 

environmentálnej výchovy, ktorá tvorí jeden z celkov globálneho vzdelávania. Zameriava sa 

na témy ako: 

 Zmena klímy  

 Odpady  

 Environmentálna migrácia  

 Vzduch, voda, pôda  
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 Využívanie prírodných zdrojov  

 Alternatívne zdroje energií. 

Environmentálna zložka a zvlášť environmentálne manažérstvo je dnes chápaná ako základný 

pilier UR. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (NS TUR) ho charakterizuje ako 

cielený, dlhodobý (priebežný), komplexný  a synergický proces ovplyvňujúci všetky oblasti 

života (duchovnú, sociálnu, ekonomickú, environmentálnu a inštitucionálnu, odohrajúci sa na 

viacerých úrovniach (lokálna, regionálna, národná, globálna) a smerujúci prostredníctvom 

uplatňovania praktických nástrojov a inštitúcií k takému modelu fungovania príslušného 

spoločenstva (miestnej a regionálnej komunity, krajiny, medzinárodného spoločenstva), ktorý 

komplexne a kvalitne uspokojuje materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, 

pričom rešpektuje hodnoty prírody a neprekračuje únosnú kapacitu krajiny a jej 

zdrojov.Spoločenstvo národov uznalo dôležitosť environmentálneho vzdelávania v 

medzinárodných dohovoroch, povinnostiach, záväzkoch (napr. Agenda 21), ktoré sa premietli 

do národných dokumentov (Stratégia pre zmenu klímy, Programy zachovania prírodného 

dedičstva, Národná stratégia TUR, Akčný plán atď.), ale zatiaľ tieto záväzky neboli adekvátne 

premietnuté do environmentálnej výchovy a vzdelávania vo všeobecnosti, vysoké školy 

nevynímajúc. 

Do budúcna je nepredstaviteľné, aby na tieto zmeny akčne nereagovala aj PHF EU inováciou 

svojich učebných plánov, programov a profiláciou absolventov aj vo väzbe na Oznámenie 

komisie EURÓPA 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného 

a inkluzívneho rastu, vo väzbe na Akčný plán výchovy a vzdelávania k TUR slovenských 

vysokých škôl a pod.  

 

Environmentálna výchova a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj vysokých škôl SR 
Pri historickom pohľade na tvorbu špecializovaných výchovných programov zameraných na 

environmentálnu výchovu a vzdelávania vo všeobecnosti sa v minulosti nadviazalo na 

jednoznačné závery konferencií s takýmto zameraním (1972), (1977),  (1994), (2000). 

Postupne, keď sa v celosvetovom meradle začala upriamovať pozornosť na potrebu riešenia 

environmentálnych problémov v záujme realizácie UR sa realizovali ďalšie konferencie 

bližšie orientované aj na vysoké školy (napr. Európska konferencia ministrov zodpovedných 

za vzdelávanie na VŠ, Londýn 2007, Ministerská konferencia ŽP pre Európu, Belehrad 2007 

apod.). Slovenská republika bola signatárom väčšiny týchto významných dohovorov 

a účastníkom medzinárodných environmentálnych aktivít.  

Nové prístupy k environmentu a UR, vychádzajúc z toho, uplatňuje dnes vo svojej 

environmentálnej politike, právnom systéme a v systéme výchovy a vzdelávania k nim, 

v rámci školského systému. Zdrojovým aktuálnym dokumentom pre činnosť v oblasti 

výchovy a vzdelávania je dnes najmä „Akčný plán výchovy a vzdelávania k trvalo 

udržateľnému rozvoju na všetkých stupňoch škôl SR a v systéme celoživotného vzdelávania 

(AP VaV TUR). Z Akčného plánu (Obr. 1) pre oblasť školstva a celoživotného vzdelávania 

vyplývajú úlohy vytvárajúce komplexný rámec podporujúci UR SR, o.i. aj zvýšenie kvality a 

efektívnosti vysokého školstva, celoživotné vzdelávanie na národnej, regionálnej a miestnej 

úrovni, implementovanie základných princípov udržateľného rozvoja do učebných osnov na 

všetkých stupňoch škôl v SR a v systéme celoživotného vzdelávania. Domnievame sa, že aj 

týmto sú naše snahy podporené (Majerník a kol., 2011, Tkáč - Majerník a kol., 2012).  

 

Vybrané výsledky štúdia  PHF EU  

Od roku 2008 celkový počet študentov PHF EU klesal. V porovnaní s rokom 2008 došlo 

v roku 2012 k poklesu cca o 480 študentov. Tento pokles je vyjadrením úsilia vedenia fakulty 
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o splnenie všetkých kritérií komplexnej akreditácie vysokých škôl a postupným znižovaním 

počtov študentov v silných ročníkoch predchádzajúceho obdobia.  

Taktiež tento stav vyjadruje aj prispôsobovanie sa podmienkam akreditácie v ďalšom období 

aj vzhľadom na predpoklady udržania stavu tvorivých pracovníkov prijateľného pre PHF EU 

v súlade so zámermi fakulty v období 2011-2015 s výhľadom do roku 2019. Tieto aktivity 

vedenia fakulty postupne usmerňuje. Poskytujeme detailnejší  prehľad stavu študentov 

v hodnotenom období podľa študijných odborov, študijných programov, ročníkov a foriem 

štúdia, čo predstavuje potenciál absolventov vzdelaných v súlade s trendmi spoločnosti. 

 

Vývoj počtu študentov PHF EU 2008  - 2012         
Graf 1 

 

      Zdroj: vlastné spracovanie, (stav k 31.10.2012) 

 

V akademickom roku 2010/2011 začala fakulta pracovať aj s nadanými študentmi. V prvom 

ročníku FRP vytvorila výberovú študijnú skupinu pre študentov s výrazným talentom 

a manažérskym potenciálom. Program je určený pre študentov s akademickými záujmami a 

mimoštudijnými aktivitami, s vysokou výkonovou motiváciou, ktorá sa prejavuje v podávaní 

dobrého výkonu v rôznych situáciách, sociálne kompetentných, s dobrou úrovňou 

sebareflexie, sebadisciplíny a zodpovednosti, proaktívne pristupujúcich k svojmu 

profesijnému a osobnému rozvoju. Pre absolventov je vytvorená možnosť prípadného 

pokračovania ich štúdia na treťom stupni štúdia.  

 

Vývoj počtu absolventov za roky 2008 – 2012 

   Tabuľka 1   

Druh štúdia 
Forma 

štúdia 

Rok 
Spolu 

 2008 2009 2010 2011 2012 

 

bakalárske 

 

denná 221 273 221 223 199 1137 

externá 88 60 78 97 53 376 

spolu 309 333 299 320 252 1513 

 

inžinierske 

 

denná 147 182 213 245 195 982 

externá 77 109 108 74 101 469 

spolu 224 291 321 319 296 1451 

Spolu 533 624 620 639 548 2964 

   Zdroj: vlastné spracovanie, podľa údajov z AIS, zápisov zo štátnych skúšok 
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Študenti zaradení do tejto študijnej skupiny majú možnosť zapísať si  okrem štandardného 

študijného plánu zapísať aj ďalšie predmety: Modelovanie efektívnosti produkčných jednotiek 

a Kvantitatívne metódy v ekonómii taktiež aj Finančnú ekonometriu. Až po ich úspešnom 

absolvovaní získali certifikát o absolvovaní. 

Toto je potenciál v rámci vzdelávania PHF EU, čo znamená rastúci potenciál odborníkov 

s manažérskym a ekonomickým potenciálom s absolvovaním predmetov environmentálnej 

výchovy a vzdelávania od predmetov povinne voliteľných až k 2011/2012 aj v rámci zmien 

povinným. Domnievame sa že absolvent bez takýchto znalostí nie je dostatočne pripravený na 

riešenie úloh s potrebami spoločnosti. Ako príklad uvádzame rastúci počet firiem 

s certifikovaným manažérskym systémom podľa ISO 14 000 (EMS a EMAS) , jedná sa 

o podniky kde nachádzajú uplatnenie absolvneti. 

Na grafe je zobrazený stúpajúci trend zavádzania systému EMS do spoločností na Slovensku. 

V priebehu 15tich rokov stúpol počet evidovaných certifikátov so známym stavom aktivity 

tohto systému  z pôvodnej jednej žiadosti na 1006 žiadosti v roku 2011. Ročné prírastky 

udelených certifikátov mali najvyššiu hodnotu v roku 2008 no od tohto roku začali pomaly 

klesať. Počet zrušených certifikátov je v porovnaní s množstvom udelených zanedbateľný. 

 

Certifikácia EMS podľa normy ISO 14 001 v SR v jednotlivých rokoch 1996 – 2011. 

       Graf 2  

Zdroj: SAŽP COHEM.  

 

Predmety štúdia a ich implementácia do študijných plánov PHF EU  

Trvalým úsilím vedenia fakulty je aktualizovať obsah vyučovaných predmetov v záujme 
dosiahnutia porovnateľnosti s renomovanými zahraničnými vysokými školami a v záujme 
naplnenia poslania PHF a jej priorít v oblasti pedagogickej činnosti. V neposlednom rade sa 
PHF snažila aj takýmto spôsobom reagovať na zmeny, ktoré neustále prináša rozvoj 
ekonomickej vedy a potreby hospodárskej praxe. 
Potreba účelného prepájania teoretických poznatkov s poznatkami a požiadavkami 

hospodárskej praxe viedla k pozývaniu významných odborníkov z praxe na prednášky 

z jednotlivých predmetov. Fakulta spolupracuje s rôznymi inštitúciami, čím umožňuje 

študentom zúčastniť sa výberových prednášok, resp. vytvorením priestoru v rozvrhu majú 

študenti určený čas a priestor pre realizovanie takýchto aktivít pri spolupráci ŠPE s podporou 
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vedenia PHF EU. Ďalšie výberové prednášky sú realizované s odborníkmi z praxe, 

v spolupráci so študentským parlamentom sme vymedzili čas a priestor na takéto aktivity. 

Zabezpečujeme prednášky odborníkov z praxe na viaceré predmety, pedagógovia zabezpečili 

spoluprácu aj s praxou - spolupráca pri organizovaní podujatí napr. ACCA Business Game, 

predmet Prediktívne modelovanie v SAS – najúspešnejší študenti na základe predložených 

prác a hodnotení spoločnosťou SAS boli ocenení a získali certifikát SAS (profesionálny 

štatistický software), Kurz jazykov spoločnosťou British council – ICFE, prednášky 

odborníkov z praxe v rámci Týždňa VaT, Career Pizza s Ernst&Young, Cyklus prednášok 

PEHA – politické ekonomické hospodárske analýzy prednáška špičkového odborníka 

v oblasti verejného zdravotníctva z Holandska - prof. Jitse P. van Dijk. 

Aj v snahe reagovať na megatrendy v spoločnosti, taktiež v  snahe vykryť deficit v realizácii 

úloh II. etapy AP VaV k TUR a snahe zapojenia sa do úloh III. Etapy na PHF EU prikročilo 

vedenie fakulty (po odsúhlasení vo VR) k úpravám študijných plánov v rámci ŠP zavedením 

predmetov už pre ak. rok 2011/2012 nasledovne: 

 

Študijný program 1. Stupňa: Ekonomika a manažment podniku  

Skupina povinných a voliteľných  
Počet 

kreditov 

Týždenná výmera hodín za 

semester 

1 2 3 4 5 6 

Udržateľnosť prírodných zdrojov 3 
  1/1 

z 

   

Udržateľný rozvoj 4 
   1/1 

z 

  

Ekonomika a manažment využitia OZE 4 
    1/1 

z 

 

 

 

Študijný program 1. Stupňa: Obchodné podnikanie  

Skupina povinných a povinne 

voliteľných predmetov 

Počet 

kreditov 

Týždenná výmera hodín za 

semester 

1 2 3 4 5 6 

Udržateľnosť prírodných zdrojov 3 
  1/1 

z 

   

Udržateľný rozvoj 4 
   1/1 

z 

  

 

Študijný program 2. Stupňa: Finančné riadenie podniku  

Skupina voliteľných a výberových 

predmetov 

Počet 

kreditov 

Týždenná výmera 

hodín za semester 

1 2 3 4 

Povinne voliteľné predmety VI. 

Ekonómia životného prostredia 4 
  2/2 

z 

 

Ekonomické aspekty 

environmentálneho manažérstva  
4 

  2/2 

z 

 

Výberové predmety 

Akreditácia, certifikácia a auditovanie 3 
  1/1 

z 
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Na základe overenia implementácie nových predmetov štúdia (záujem študentov, pokrytie 

študijnou literatúrou, výsledky štúdia, atď.) počas ak. roka 2011/2012 sa vybrané voliteľné 

predmety od 2012/2013 pre nasledujúci ak. rok posunuli do povinnej formy a voliteľné 

predmety sa rozšíria o ďalšie špecifikované. 

K prioritným rozvojovým zámerom PHF patrí aj príprava na akreditáciu ŠP „Integrované 

podnikové manažérstvo“ v rámci ŠO 3.3.22 „Podnikový manažment“. Tento je možné 

v zmysle „Sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky“ 

študovať len v treťom stupni (teda ako vedecký). Jeho opodstatnenosť zvýrazňuje aj 

skutočnosť (náš prieskum), že zatiaľ ho nemá akreditovaný žiadna vysoká škola na 

Slovensku. PHF by sa z tohto pohľadu do budúcnosti zaradila ako priekopnícka aj z pohľadu 

implementácie strategických hospodársko – rozvojových dokumentov EÚ (napr. EUROPA 

2020, EMAS III, ...) a krajín OECD (napr. Udržateľná produkcia a spotreba, Zelený rast, ...)  

a ich implementácie do prípravy vysokoškolsky vzdelaných odborníkov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Pedagogická rozvojová profilácia PHF 

 

 
UDRŽATEĽNÝ  

(vyvážený sociálno-ekonomicko-environmentálny)  
ROZVOJ PHF EU VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

 

EKONÓMIA A MANAŽMENT – oblasť výskumu 8 

3.3.16 Ekonomika a manažment 
podniku 
KE 

ŠO: 3.3.22 Podnikový manažment 

*ŠP: Integrované podnikové      

manažérstvo (IMS) 

   KE, MI – denné, externé 

ŠO: 3.3.16 Ekonomika a manažment 

podniku  

ŠP: Ekonomika a manažment podniku 

KE, MI – denné, externé 

ŠO: 3.3.16 Ekonomika a manažment 

podniku  

*ŠP1: Podnikové manažérstvo 

  KE, MI – denné, externé 

  ŠP2: Finančné riadenie podniku 

  KE, MI – denné, externé 

ŠO: 3.3.9 Obchodné podnikanie  

ŠP: Obchodné podnikanie 

KE – denné, externé 

ŠO: 3.3.16 Ekonomika a manažment 

podniku  

ŠP: Ekonomika a manažment podniku 

KE, MI – denné, externé 
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- Manažérstvo kvality produkcie 
- Environmentálno-

bezpečnostné aspekty 
produkcie 

 

Doplňujúce predmety štúdia pre IMS: 
- Environmentálne manažérske 

systémy 
- Trvalo udržateľný rozvoj 
- Posudzovanie vplyvov EIA/SEA/HIA 

 
- Informačná bezpečnosť 
- Ekonomická efektívnosť EM 
- Environmentálne prevádzkové 

účtovníctvo 

 

I. st 

II. st 

III. st 

PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA EU a jej rozvoj 
(Pedagogický profil – akreditované ŠP, väzby a doplňujúce predmety štúdia   

 

*3.3.22 Podnikový manažment 
 
MI 

Práva 
habilitácií         
a inaugurácií  

*  novoakreditované ŠP (do 1 roka) 
KE  Košice 
MI  Michalovce 
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Znázorňujeme zaradenie pripravovaného študijného programu do štruktúry v súčasnosti 

zabezpečovaných programov 1., 2. a 3. stupňa vrátane práv habilitácii a inaugurácii 

s nadväznosťou 1., 2., 3. stupňa a možných ciest postupu v štúdiu pre pracoviská v Košiciach 

(KE) a Michalovciach (MI), a tiež nevyhnutné dopĺňajúce predmety orientované na 

environmentalizáciu štúdia a implementáciu integrovaného manažérstva (Tkáč – Majerník-

Panková Juríková, 2012).  

 

Záver 

Environmentálne vzdelávanie a výchova k udržateľnému rozvoju sa z hľadiska koncepčného 

musia vnímať ako organická súčasť celého komplexu výchovy a vzdelávania na školách, 

vysoké školy a univerzity nevynímajúc. Práve naopak, vysoké školy, ako vždy pri 

významných rozvojových aktivitách musia byť predvojom svojimi vedecko – odbornými 

a pedagogickými aktivitami. Zdokonaľovanie vzdelávania a zvyšovanie jeho efektívnosti je 

pritom multidisciplinárnym a interdisciplinárnym problémom, ktorý vyžaduje systematické 

a permanentné riešenie vychádzajúc z vedeckého skúmania, teoretických východísk, stavu 

a progresívnych požiadaviek praxe, ako aj prognóz rozvoja produkcie, spotreby aj vývoja 

samotnej oblasti výskumu Ekonómia a manažment v prepojení na Environmentalistiku 

a Udržateľný rozvoj spoločnosti.  

Podnikovohospodárska fakulta, vedomá si svojho poslania, úloh a postavenia v zmieňovanej 

problematike orientuje svoj „Dlhodobý zámer rozvoja“ a z neho plynúci „Akčný program na 

environmentalizáciu vzdelávania, výchovu k udržateľnému rozvoju a integrované podnikové 

manažérstvo.  

 

 

LITERATÚRA 

ADAMIŠIN, P – HUTTMANOVÁ, E. 2010. Hodnotenie úrovne environmentálnej výchovy 

pre rast environmentálneho povedomia poslucháčov škôl manažérskeho zamerania. In: Zb. 

vedeckých prác KEaE ANNO 2010, PU Prešov, 2010, ISBN 978-80-555-0226-7. 

GREEN GROWTH STRATEGY SYNTHESIS REPORT (Note by the Secretary-General), 

Council, For Official Use C(2011)29, 31-Jan-2011, JT03295752. 

HRUBEC, J. – VIRČÍKOVÁ, E. a kol.: Integrovaný manažérsky systém, Slovenská 

poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2009, 535 s., ISBN 978-80-552-0231-0. 

MAJERNÍK, M. – PANKOVÁ JURÍKOVÁ, J. – BOSÁK, M. 2010. Environmentálna 

výchova a vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vysokých škôl. Zborník 

z medzinárodnej vedeckej konferencie „Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého 

školstva SR – systém manažérstva kvality v školstve“, konanej dňa 23. – 24. septembra 

2010 v Štrbe. PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach. ISBN 978-80-225-3074-3. 

MONITORING PROGRESS TOWARDS GREEN GROWTH OECD INDICATORS, Draft 

report, Council, For Official Use C(2011)30, 03-Feb-2011, JT03295901. 

MPC, Bratislava. 2013. 64s., ISBN 978-80-8052-474-6. 

MZV SR, 2012. Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016. 

[online] [cit. 2013-09-10].  dostupné na internete: 

<http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_39D5F8CBBAFAE676C1257B39

0040012C_SK/$File/130325_Narodna_stretegia_globalne_vzdelavanie_2012_2016.pdf>.  

Oznámenie Komisie EUROPA 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného 

a inkluzívneho rastu. V Bruseli 3.3.2010. 

SUCHOŽOVÁ, E. 2013. Globálne vzdelávanie – vzdelávanie pre 21. Storočie. [online]. [cit. 

2013-09-11].   dostupné na internete: 

<http://www.globalnevzdelavanie.sk/sites/default/files/e._sucho_ov_glob_lne_vzdel_vanie

_vzdel_vanie_pre_21._storo_ie.pdf>.   

http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_39D5F8CBBAFAE676C1257B390040012C_SK/$File/130325_Narodna_stretegia_globalne_vzdelavanie_2012_2016.pdf
http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_39D5F8CBBAFAE676C1257B390040012C_SK/$File/130325_Narodna_stretegia_globalne_vzdelavanie_2012_2016.pdf
http://www.globalnevzdelavanie.sk/sites/default/files/e._sucho_ov_glob_lne_vzdel_vanie_vzdel_vanie_pre_21._storo_ie.pdf
http://www.globalnevzdelavanie.sk/sites/default/files/e._sucho_ov_glob_lne_vzdel_vanie_vzdel_vanie_pre_21._storo_ie.pdf


 

64  

TKÁČ, M. a kol.: Pedagogická dokumentácia PHF EU v Košiciach. Interné materiály PHF 

EU Košice. 

TKÁČ, M.  Materiály na rokovanie vedeckej rady, EU v Bratislave, Podnikovohospodárska 

fakulta Košice, F-OS/PHFEU/H2/01-02/09/73. 

Akčný plán na realizáciu Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania na všetkých 

stupňoch škôl v SR a v systéme celoživotného vzdelávania. 

TKÁČ, M. – MAJERNÍK, M. – PANKOVÁ JURÍKOVÁ, J. 2011. Integrované manažérstvo 

a environmentalizácia ako rozvojové stratégie výchovy a vzdelávania na 

Podnikovohospodárskej fakulte. In Pidviščennja jakosti osviti v universitetach: materiali 

mižnarodnoj naukovoj konferenciji. Speciaľnyj vypusk zbirnika naukovych prac 

Geopolitika Ukrajini: istorija i sučasnisť, Užgorod, Ukrajina. ISSN 2078-1431, 2011, No. 

6, s. 28-54. 

Working Group on Environmental Information and Outlooks MONITORING PROGRESS 

TOWARDS GREEN GROWTH MINISTERIAL REPORT ON GREEN GROWTH 

INDICATORS, Draft outline and measurement framework, ENVIRONMENT 

DIRECTORATE, ENVIRONMENT POLICY COMMITTEE, For Official Use,  

ENV/EPOC/SE(2010)4, 05-Nov-2010, JT03291935. 

Working Group on Environmental Information and Outlooks MEASURING SUSTAINABLE 

CONSUMPTION AND PRODUCTION EXAMPLES OF ENVIRONMENTAL 

ACCOUNTING APPLICATIONS, by Rocky Harris, DEFRA, United Kingdom, For 

Official Use ENV/EPOC/SE(2010)6, 25-Nov-2010, JT03290990. 

Záznamy zo zasadnutí PS AK č. 10 pre oblasť výskumu „Environmentalistika a ekológia“. 

 

 

Kontakt: 

Ing. Pavol Andrejovský, PhD . 

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 

Ekonomická univerzita v Bratislave  

Tajovského 13, 041 30 Košice 

tel.: +0421(0)55 / 722 31 11 

e-mail: pavol.andrejovsky@euke.sk  

 

doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD. 

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 

Ekonomická univerzita v Bratislave Tajovského 13, 041 30 Košice 

tel.: +0421(0)55 / 722 31 11 

e-mail: zuzana.hajduova@euke.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzoval: Mgr. Marián Hosťovecký, PhD. 



 

 65 

GLOBÁLNE ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE  

VO VÝUČBE EKONOMICKÝCH PREDMETOV 

GLOBAL DEVELOPMENT EDUCATION 

IN THE TEACHING OF ECONOMIC COURSES 
 

Daniela Hupková, Miroslava Rajčániová 

 

Abstrakt 

Tento príspevok je písomnou formou prezentácie na tému „Globálne rozvojové vzdelávanie  

vo výučbe ekonomických predmetov“, ktorá bola súčasťou celoštátneho diskusného 

workshopu pod názvom „Globálne rozvojové vzdelávanie na ekonomických fakultách“ 

realizovaného 19.9.2013 na pôde Fakulty ekonomiky a manažmentu, Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej iba SPU v Nitre). Cieľom prezentácie bolo 

priblížiť akademickej i laickej verejnosti, súčasný stav a možné perspektívy implementácie 

tém globálneho rozvojového vzdelávania vo výučbe ekonomických predmetov, vyučovaných 

na Katedre ekonomiky, SPU v Nitre. 

Kľúčové slová: globálne rozvojové vzdelávania, ekonomika 

 

Abstract 
This paper is a written form of presentation on "Global Development Education in 

Economics", which was a part of the national discussion workshop entitled" Global 

Development Education at Economic Faculties" held on September 19, 2013 at the Faculty of 

Economics and Management, Slovak University of Agriculture (hereinafter SUA). The aim of 

the presentation was to clarify to academic and general public, the state and possible 

prospects of implementation issues of global development education in teaching economic 

subjects taught at the Department of Economics, University of Agriculture in Nitra. 

Key Words: Development Education, Economics 

 

Globálne vzdelávanie  

Hlavnou myšlienkou globálneho vzdelávania je umožniť mladým ľuďom podieľať sa 

na utváraní lepšej, spoločnej budúcnosti sveta. Globálne vzdelávanie kladie dôraz na jednotu 

a vzájomnú závislosť ľudskej spoločnosti, rozvoj sebavedomia, uznanie kultúrnej 

rozmanitosti, ubezpečenie o sociálnej spravodlivosti a ľudských právach, rovnako ako 

budovanie mieru a udržateľnej budúcnosti v rôznych regiónoch sveta. Globálne vzdeávanie 

ponúka študentom a učiteľom prístup, ktorý berie do úvahy všetky ľudské spoločnosti a 

prostredia, v ktorých ľudia žijú, kladie dôraz na budúcnosť, na dynamickú povahu ľudskej 

spoločnosti, a každého človeka, zdôrazňuje kooperatívne učenie a spoločnú zodpovednosť, 

kritické myslenie a komunikáciu ako aj príležitosť rozvíjať pozitívne a zodpovedne hodnoty 

a postoje. Globálne vzdelávanie podporuje pozitívne hodnoty a pomáha študentom, aby 

pochopili zodpovednosť za svoje činy, a videli seba ako globálneho občana, ktorý môže 

prispieť k mierumilovnejšiemu, spravodlivému svetu (Global Education, 2013). 

 

Súčasťou globálneho vzdelávania je: 

- rozvojové vzdelávanie, 

- environmentálne vzdelávanie,  

- multikultúrne vzdelávanie,  

- mierové vzdelávanie, ako aj  

- vzdelávanie o ľudských právach. 
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Globálne rozvojové vzdelávanie je teda jednou zo súčastí globálneho vzdelávania, ktoré sa 

venuje bližšie problematike rozvojových krajín a chudoby vo svete. Definícia globálneho 

rozvojového vzdelávania nie je úzko vyhranená ani nemenná a umožňuje tak absorpciu 

nových aktuálnych problémov. 

 

Definícia globálneho rozvojového vzdelávania 

V literatúre sa môžme stretnúť s množstvom rôznych definícií globálneho rozvojového 

vzdelávania. Podľa Gyoha (2011) Globálne rozvojové vzdelávanie je založené na 

vedomostiach o príčinách zaostalosti, obmedzenej kapacity, nízkej produktivity, chudoby a 

stagnujúcom hospodárskom raste. Tormey (2003) uvádza, že globálne rozvojové vzdelávanie 

je širšie definované ako systém vedomostí, ktorý podporuje kritické myslenie, reflektovanie a 

konanie v záujme dosiahnutia zmeny na miestnej a medzinárodnej úrovni. Centrum pre 

globálne rozvojové vzdelávanie ho definuje ako participatívny učebný proces, ktorý sa 

zameriava na odstránenie príčin globálnej chudoby a nerovností (CGE, 2013). 

 

Napriek širokému spektru definícií globálneho rozvojového vzdelávania, spoločným prvkom 

všetkých prístupov sú témy, na ktoré sa globálne rozvojové vzdelávanie orientuje. Zásadným 

dokumentom určujúcim smerovanie globálneho rozvojového vzdelávania sa stala Miléniová 

deklarácia, v rámci ktorej boli prijaté v roku 2000 za účasti 189 štátov Miléniové rozvojové 

ciele OSN s cieľom zníženia chudoby a odstránenia hlavných problémov rozvojového sveta. 

Zvyšovanie povedomia o Miléniových rozvojových cieľoch (MDGs) sa stalo významnou 

súčasťou agendy globálneho vzdelávania (Taldíková, 2011; MZV, 2012). Miléniovými 

rozvojovými cieľmi je zlepšenie životných podmienok  v rozvojových krajinách, čo má byť 

dosiahnuté napĺňaním ôsmich stanovených cieľov:  

- odstránenie extrémnej chudoby a hladu,  

- sprístupnenie základného vzdelania pre všetky deti,  

- rodová rovnosť,  

- zníženie detskej úmrtnosti a zvýšenie starostlivosti o zdravie detí,  

- zlepšenie starostlivosti o zdravie matiek,  

- boj proti AIDS, malárií a ďalším chorobám, 

- trvalo udržateľný rozvoj a  

- vytvorenie globálneho partnerstva pre rozvoj (UN, 2010). 

 

Orientácia na miléniové rozvojové ciele vo výučbe ekonomiky 

Vo výučbe ekonomických predmetov nachádzame najväčší priestor pre implementáciu 

prvého a siedmeho miléniového rozvojového cieľa, hoci je treba podotknúť, že tieto ciele nie 

je možné chápať oddelene a pre ich riešenie je potrebné vnímať vzájomné prepojenie 

jednotlivých cieľov. Eliminácia chudoby ide ruka v ruke so znížením detskej úmrtnosti, s 

bojom proti AIDS, malárií a ďalším chorobám, so zlepšením starostlivosti o zdravie matiek, 

so sprístupnením vzdelania, trvalo udržateľným rozvojom a globálnym partnerstvom pre 

rozvoj. 

 

Prvý miléniový rozvojový cieľ usiluje o odstránenie extrémnej chudoby a zníženie počtu ľudí 

žijúcich s príjmom nižším ako jeden dolár na deň na polovicu do roku 2015. Správa 

hodnotiaca plnenie tohto cieľa uvádza, že kríza priviedla ďalších 50 miliónov ľudí k 

extrémnej chudobe v roku 2009 a pohltila cca 64 miliónov eur ku koncu roka 2010 najmä v 

subsaharskej Afrike a juhovýchodnej Ázii" (MedIndia, 2013).  

 

Doterajšie riešenie tohto problému bolo založené na pomoci zo severu na juh (skôr než na 

inštitucionálne intervencie na zvýšenie kapacít, alebo  prístup južných ekonomík na globálne 
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trhy) a na zvýšení podielu importu ztýchto krajín (z 54 na 80% v rokoch 2007 až 2010), avšak 

tieto plynuli z niekoľko málo regiónov, pričom dovozné clá mnohých dovážaných tovarov 

zostávali vysoké (UN, 2010; Gyoh, 2011). Objasnenie rozdielov v ekonomickom vývoji 

jednotlivých krajín sveta nachádza priestor práve na ekonomických predmetoch ako sú 

Svetová ekonomika, Medzinárodná ekonomika, ale i Hospodárska politika a Makroekonómia. 

Úlohou týchto predmetov by malo byť napr. vysvetlenie problémov vplyvu medzinárodného 

obchodu na ekonomický rozvoj tretích krajín, bariér obchodu, vplyvov politík na zahraničný 

obchod  pre pochopenie širších súvislostí a nadväznosti spotreby na import/export a následne 

rozvoj ekonomík.  

Siedmy miléniový rozvojový cieľ sa usiluje o implementáciu zásad trvale 

udržateľného rozvoja do politiky a programov jednotlivých štátov so snahou zabrániť stratám 

prírodných zdrojov. Jedným z jeho cieľov je znížiť na polovinu počet ľudí bez dlhodobo 

udržateľného prístupu k nezávadnej pitnej vode a základnej hygiene do roku 2015 a do roku 

2020 dosiahnuť výrazný rast kvality života minimálne 100 miliónov obyvateľov prímestských 

štvrtí chudoby (UN, 2010). Prepojenosť ekonomiky a životného prostredia možno vidieť ako 

na mikro tak i na makroekonomickej úrovni. Zatiaľ čo mikroekonomická úroveň s ohľadom 

na väzbu medzi ekonómiou a životným prostredím je predmetov záujmu predmetov 

Ekonomika podniku, Ekonomika poľnohospodárstva, Podnikové hospodárstvo, úroveň 

makroekonomická je obsiahnutá v predmetoch Agrárne politiky OECD, Analýza 

poľnohospodárskych politík, Ekonómia verejnej správy, Ekonomika a politika EÚ, 

Ekonomika poľnohospodárstva, Hospodárska politika, Odvetvové ekonomiky a ďalšie. 

Absolvovaním týchto predmetov, by študent mal získať kvalifikáciu ekonóma, ktorý má 

základné vedomosti environmentalistu či už na úrovni podniku alebo celej spoločnosti.  

Úlohou globálneho rozvojového vzdelávania na ekonomických predmetoch by preto 

malo byť lepšie komunikovať, vytvárať globálne povedomie o príčinách problémov 

a o možnostiach pre dosiahnutie riešení.  Opatrenia, ako je katarské kolo rokovaní o obchode, 

podpora lepšieho prístupu na globálne trhy, budovanie inštitucionálnych kapacít a opatrení, 

ktoré budú nútiť nadnárodné spoločnosti, aby konali zodpovedne (či ide napr. o daňové 

povinnosti, alebo dodržiavanie noriem ochrany životného prostredia) by mali byť predmetom 

diskusie študentov,  ktorá by rozvinula ich povedomie a schopnosť rozumieť problémom 

v širších súvislostiach. 

 

Globálne rozvojové vzdelávanie na univerzitách 

Ako uvádza Nadácia Pontis, na Slovensku doteraz prinášali globálne rozvojové témy 

do škôl a približovali ich verejnosti mimovládne rozvojové organizácie cez rôzne krátkodobé 

neformálne projekty, kurzy, prednášky v školách alebo letné školy. Krátkodobé programy síce 

vyvolali záujem žiakov a študentov o rozvojovú problematiku, no na Slovensku neexistujú 

zatiaľ možnosti, ako tieto vedomosti systematicky rozvíjať (Nadácia Pontis, 2011). 

 

Podľa štúdie Ministerstva zahraničných vecí, výčba predmetov, ktoré majú vo svojich 

sylabách implementované globálne rozvojové témy, prebieha v súčasnosti na týchto vysokých 

školách:  

- Trnavskej univerzite v Trnave - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,  

- Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre,  

- Univerzite Komenského v Bratislave – Fakulta sociálnych a ekonomických vied a 

Pedagogická fakulta,  

- Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta politických vied a 

medzinárodných vzťahov,  

- Paneurópskej vysokej školy - Fakulta ekonómie a podnikania,  

- Ekonomickej univerzite v Bratislave - Fakulta medzinárodných vzťahov,  
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- Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. - Fakulta 

misijnej práce a tropického zdravotníctva.  

 

Trnavská univerzita v Trnave je prvou z univerzít, ktorá začala od januára 2011 realizovať 

dvojročný projekt v spolupráci s partnermi z Holandska a Rakúska, výsledkom ktorého bude 

vznik študijného programu Rozvojové štúdia na Katedre rozvojových štúdií a tropického 

zdravotníctva (MZV, 2012). 

 

Globálne rozvojové vzdelávanie vo výučbe ekonomických predmetov 

Globálne rozvojové vzdelávanie vo výučbe ekonomických predmetov na Fakulte 

ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre sa realizuje prostredníctvom nasledovných 

predmetov (Tabuľka 1). Nakoľko Fakulta ekonomiky a manažmentu má za sebou 50 ročnú 

históriu vo výučbe ekonomických predmetov, rozvojovým témam, v nadväznosti na 

ekonomické problémy, sa nevyhýbala ani v minulosti a venovala im pozornosť v mnohých 

predemetoch (zvlášť Ekonomika svetového hospodárstva, Ekonomika svetového 

poľnhospodárstva, Svetová agrárna politika, Agrárne politiky OECD, Medzinárodná 

ekonomika, Medzinárodná obchodná politika, Komparatívna ekonomika, Medzinárodný 

obchod s agrárnymi komoditami) počnúc rokom 1961 až po súčasnosť (Tabuľka 2). 

 

 

Tabuľka 1: Globálne rozvojové vzdelávanie vo výučbe ekonomických predmetov na 

FEM, SPU v Nitre v súčasnosti 

Agrárne politiky OECD 

Analýza poľnohospodárskych politík  

Ekonómia verejnej správy 

Ekonomické teórie 

Ekonomika a politika EÚ 

Ekonomika poľnohospodárstva  

Hospodárska politika 

Makroekonómia  

Medzinárodná ekonomika  

Odvetvové ekonomiky   

Svetová ekonomika  

Zdroj: IS FEM, 2013 

 

Tabuľka 2: Globálne rozvojové vzdelávanie vo výučbe ekonomických predmetov na 

FEM SPU v Nitre v minulosti 

Hospodárska geografia 1961 

Ekonomika svetového hospodárstva 1964 

Ekonomika svetového poľnhospodárstva 1966 

Svetová agrárna politika 1994 

Agrárne politiky OECD 2004 
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Medzinárodná ekonomika  1997 

Medzinárodná obchodná politika 1994 

Národohospodárske plánovanie 1966 

Ekonomika odvetví národného hospodárstva 1979 

Komparatívna ekonomika 1991 

Medzinárodný obchod s agrárnymi komoditami 2004 

Zdroj: IS FEM, 2013 

 
Záver 

Globálne rozvojové témy nachádzali a nachádzajú miesto vo výučbe ekonomických 

predmetov. K ich systematickej implementácií by mali byť integrované nielen ako súčasť 

výučby ale i výskumu. Jednou z možností systematickej implementácie je zaradenie 

samostatných predmetov resp. študijných programov, ktoré by mohli byť realizované na 

medzikatedrovej prípadne medzifakultnej úrovni. Ďalšou možnosťou sú výberové prednášky 

pozvaných lektorov, ktoré sú na FEM SPU v Nitre realizované napr. prostredníctvom 

Seminárov aplikovanej ekonómie a manažmentu. K lepšiemu zabezpečeniu výučby 

s ohľadom na globálne rozvojové vzdelávanie je potrebná aj motivácia vyučujúcich 

a budovanie ich povedomia, zmena v spôsobe vyučovania so zameraním na posun od 

memorovania k schopnosti pracovať s informáciami, budovanie spolupráce škôl s 

mimovládnymi organizáciami zameranými na riešenie globálnych problémov. Ruka v ruke 

s výučbou ekonomických predmetov musí ísť aj výskum a s snim súvisiace riešenie 

výskumných projektov, riešenie záverečných prác študentov a v konečnom dôsledku 

i usporadúvanie konferencií a workshopy, ktoré sú nevyhnutné pre transfer vedomostí 

a poznatkov.  

 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu Implementácia globálneho rozvojového 

vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách - Projekt č. 006SPU-4/2012. 
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GLOBÁLNE ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE A MATEMATIKA 

GLOBAL DEVELOPMENT EDUCATION AND MATHEMATICS 
 

Tomáš Pechočiak 

 

Abstrakt 

Globalizácia je súhrn ekonomických, sociálnych, politických a kultúrnych procesov. Tieto 

procesy sa navzájom podmieňujú a sú vzájomne previazané. Globalizácia zasahuje nielen  

ekonomiku a vplýva na prepájanie svetových trhov, ale je procesom narastania 

medzinárodného prepojenia vo všetkých oblastiach. Ovplyvňuje aj sociálne procesy, rozvoj  

turistiky, migrácie a rozvoj komunikačných technológií, dopravy, ale spájajú sa s ňou aj 

negatívne javy, napríklad celosvetový rast chudoby, intolerancia, rasizmus a iné. V kultúrnej 

oblasti globalizácie sa zintenzívňujú kontakty medzi kultúrami. Aj matematika je predmet, 

 ktorý má možnosť na tieto javy nepriamo poukazovať, a to pomocou globálneho rozvojového 

vzdelávania. V článku sme ukázali niekoľko príkladov, kde sa vyučujúci a študenti môžu 

stretnúť s témami globálneho rozvojového vzdelávania. 

Kľúčové slová: globálne vzdelávanie, matematika 

 

Abstract 
Globalization is summary of the economic, social, political and cultural processes. These 

processes are reciprocally determined and mutually interconnected. Globalization infringes no 

only economy and influences at the interconnection of the markets but as well as is the 

processes of the increase international interconnection in all areas. It´s influences social 

processes, the development of truism, migration and development of communication 

technologies, traffic but as well as is connected with negative phenomenon, for example 

worldwide accrual of the poverty, intoleration, racism and other. They are intensifying 

contacts among cultures in cultural area. Mathematics is the subject which has also the 

possibility to point out at these phenomenon by means of global development education. We 

showed some examples in the contribution where the teachers and the students can to meet 

with topics of global development education. 

Key Words: global education, mathematics 

 

 

Úvod 

Globálne rozvojové vzdelávanie je nový vzdelávací prístup, v ktorom sa zdôrazňuje globálny 

kontext v učení, ako aj v učení sa. Je súčasťou globálneho vzdelávania,  ktoré je zastrešujúcim 

princípom. Globálne rozvojové vzdelávanie1 zahŕňa vzdelávanie o problematike rozvojových 

krajín, chudoby vo svete, environmentálne vzdelávanie, multikultúrne vzdelávanie, mierové 

vzdelávanie, a tiež vzdelávanie k ľudským právam v globálnom kontexte (Národná stratégia 

pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016, s. 1). 

Prostredníctvom neho má dochádzať k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, k 

hlbšiemu porozumeniu týmto fenoménom, k rozvoju kritického myslenia. Aj na Slovensku sa 

tento nový vzdelávací prístup, postupne  implementuje do všetkých stupňoch škôl s cieľom 

priniesť zmenu postojov a žiakom a študentom  napomáhať uvedomovať si postavenie a  

úlohy vo svete. Žijeme a pracujeme totiž vo svete, v ktorom nás spája voľný pohyb 

informácií, financií ale aj ľudí, s ľuďmi žijúcimi vo vzdialených krajinách viac ako 

kedykoľvek predtým. Každodenne v ňom vykonávame mnohé rozhodnutia  o tom, čo zjeme, 

čo si oblečieme, ako pocestujeme do práce alebo do školy a podobne. Tieto rozhodnutia 

                                                 
1 Ďalej GRV 
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neovplyvňujú len nás, ale aj ľudí, ktorí pestujú potraviny, ktoré každý deň konzumujeme, 

ľudí, ktorí šijú naše oblečenie, vyrábajú dopravné prostriedky... Rovnako rozhodujeme o 

smerovaní medzinárodného rozvoja, politiky, o spôsoboch ekonomického rozvoja, lepšej 

kvality života, o tom, ako zaobchádzať so životným prostredím. Práve týmto otázkam  venujú 

pozornosť aj slovenské vzdelávacie inštitúcie, ktorých úlohou je pripravovať odborníkov pre 

prax v súčasnom globalizujúcom sa svete, pre pôsobenie na globálnom trhu. To je aj úloha 

ekonomických fakúlt, ktoré by mali na vývoj a zmeny v spoločnosti a na svetovom trhu 

pružne reagovať. Od budúcich ekonómov sa totiž očakáva, že uspejú v ostrej konkurencií, 

ktorá na tomto trhu panuje a bezproblémovo si budú plniť pracovné úlohy v rôznych 

inštitúciách po svete. To ale predpokladá získanie nielen odborných spôsobilostí, ale aj 

dalších spôsobilostí, ktoré im umožnia vyrovnávať sa s novým prostredím, kde budú 

realizovať svoju prax. Práve tu môže byť prínosom nový vzdelávací prístup – Globálne 

rozvojové vzdelávanie. Doposiaľ sa GRV implementuje hlavne do niektorých 

spoločenskovedných predmetov a tiež odborných predmetov, ktoré sa vyučujú na katedre 

ekonomiky či manažmentu. V našom príspevku ale chceme poukázať na to, že aj do 

vysokoškolskej matematiky sa premietajú ciele globálneho rozvojového vzdelávania, a to 

najmä na ekonomických fakultách. 

 

Ciele globálneho rozvojového vzdelávania 
 Medzi hlavné ciele globálneho rozvojového vzdelávania patrí sprostredkovanie 

informácií, ktoré žiakom a študentom môžu pomôcť rozvíjať ich kritické uvedomovanie si 

ekonomických, sociálnych, politických a environmentálnych procesov vo svete, taktiež pri 

formovaní postojov pre oblasť globálneho občianstva. 

Čiastkové ciele GRV môžeme rozdeliť do troch hlavných skupín: afektívne, psychomotorické 

a kognitívne ciele (Cárová, Kohanová, 2012). Za východiskové v rámci globálneho 

vzdelávania sa považujú afektívne a psychomotorické ciele. Pri kognitívnych cieľoch sa 

kladie dôraz najmä na myšlienkové operácie, hodnotenie a tvorenie. 

Afektívne ciele globálneho vzdelávania 

Patria sem postoje a hodnoty. Ide o to, aby žiaci a študenti prijímali zodpovednosť za seba 

a uvedomovali si svoju úlohu vo svete, v ktorom žijú, uvedomovali si výhody vzájomnej 

spolupráce, solidarizovali s ľuďmi žijúcimi v ťažkých podmienkach, aby sa aktívne podieľali 

na riešení miestnych problémov a prispievali k riešeniu problémov na regionálnej, národnej i 

medzinárodnej úrovni v situáciách, rešpektovali odlišné pohľady a názory na svet. 

Psychomotorické ciele globálneho vzdelávania 

Ide hlavne o zručnosti a schopnosti využívať nástroje demokracie pri podieľaní sa na 

verejnom živote, uvedomovať si zodpovednosť za svoje rozhodnutia pri riešení problémov, 

vedieť si vytvoriť a zdôvodniť vlastný názor, prijať názory ostatných a prípadne upraviť svoj 

pôvodný názor, efektívne spolupracovať s ostatnými ľuďmi, empaticky sa vciťovať do 

situácie ostatných,  dokázať vymedziť problém, analyzovať ho, hľadať rôzne riešenia a vybrať 

najvhodnejšie z nich, pričom využívať svoje vlastné skúsenosti, ale aj skúsenosti ostatných. 

Kognitívne ciele globálneho vzdelávania 

Snahou je, aby žiaci a študenti dokázali analyzovať príčiny a dôsledky ťažkých životných 

podmienok ľudí, uvedomovali si rozdiely v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej 

situácii v rôznych oblastiach sveta, mali by vedieť, prečo a akým spôsobom sa uskutočňuje 

rozvojová spolupráca, poznať príčiny a dôsledky najzávažnejších globálnych problémov, 

naučiť sa chápať vzájomnú závislosť a prepojenosť rôznych dimenzií rozvoja a oblastí sveta.  
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Kompetencie rozvíjané prostredníctvom globálneho vzdelávania 
 Cárová a Kohanová (2012) považujú za najdôležitejšie tieto kompetencie, ktoré sa 

rozvíjajú u žiakov a študentov prostredníctvom globálneho vzdelávania: 

- vidieť javy a procesy vo vzájomných súvislostiach, 

- analyzovať problém a hľadať spôsoby jeho riešenia, 

- využívať vlastné skúsenosti, vedomosti a skúsenosti iných pri výbere 

najoptimálnejšieho riešenia problému, 

- vedieť spolupracovať s ostatnými pri riešení úloh, 

- vedieť spracovať informácie, vytvoriť si vlastný názor, argumentovať, 

- dokázať prijať názor iných, 

- dokázať sa vcítiť do situácie iných, 

- pociťovať za seba zodpovednosť a uvedomiť si svoju úlohu vo svete, 

- dobrovoľne a nezištne sa podieľať na riešení problémov, 

- uvedomovať si význam spolupráce, 

- tolerovať iných ľudí, rešpektovať odlišné názory, 

- prejavovať solidárnosť voči ľuďom nachádzajúcim sa v zložitých životných situáciách 

a podmienkach. 

 

Pre vysokoškolských študentov, a teda aj študentov ekonomických fakúlt, je žiaduce, aby 

získali kompetencie, ktoré im umožnia vidieť javy a procesy v globálnom prostredí vo 

vzájomných súvislostiach. Možno súhlasiť, že „na slovenských ekonomických fakultách je 

síce získanie najnovších poznatkov a kompetencií dôležitým predpokladom pre úspešné 

pôsobenie budúcich ekonómov na svetovom trhu, no celkom to nestačí“. (Svitačová, 2013, 

s.32) Mladí ekonómovia sa v súčasnom prepojenom svete budú musieť vyrovnávať nielen 

s rôznymi problémami a situáciami, ktorých riešenie si vyžaduje kompetencie a poznatky 

nielen z ekonomiky, ale aj z manažmentu a iných kľúčových vedných oblastí. Ich úspešné 

pôsobenie v globálnom ekonomickom a spoločenskom prostredí predpokladá získanie aspoň 

základných vedomostí a zručností aj z matematiky. 

Vo vysokoškolskom vzdelávaní sa doposiaľ venuje málo pozornosti globálnemu vzdelávaniu 

a globálnemu rozvojovému vzdelávaniu v matematike. Oveľa väčšiu pozornosť venujú týmto 

novým vzdelávacím prístupom základné a stredné školy. 

 

Globálne rozvojové vzdelávanie a matematika 
Matematika rozvíja u študentov logické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych 

problémov v každodenných situáciách. Každý človek používa matematické modely myslenia, 

či už logické alebo priestorové, taktiež využíva prezentácie, rôzne grafy, tabuľky, vzorce, 

modely, diagramy a podobne. Preto vyučovanie matematiky musí byť vedené s cieľom 

umožniť študentom, aby získavali nové vedomosti prostredníctvom riešenia úloh s 

rôznorodým kontextom, hlavne z reálneho života, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich 

pravdivosť, vedeli správne prezentovať matematický obsah, či už pomocou textu, tabuliek, 

grafov, diagramov, rozvíjali svoju schopnosť orientovať sa v rovine a priestore. Matematika 

má pomáhať rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť 

ich. Takisto „informatika podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť 

analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a 

overovať ich v praxi. Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu 

základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií 

v počítačových systémoch. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením 

predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní aj iných 

predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.“ 

(Matematika a práca s informáciami, s.1) 
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Prostredníctvom jednoduchých matematických vzťahov sa dajú objasňovať rôzne zložité 

spoločenské a ekonomické procesy. Často sa stretávame s tým, že nielen študenti, ale často aj 

vzdelaní ľudia nevedia pracovať so zlomkami a percentami, často si pletú milióny a miliardy 

a podobne. Preto si myslíme, že matematika so svojim aparátom patrí k základnému 

a všeobecnému vzdelaniu, ktorému treba venovať náležitý dôraz.  

Teraz na niekoľkých príkladoch uvedieme, kde všade sa dá implementovať globálne 

rozvojové vzdelanie v matematike. 

 

1. príklad. V ňom ukážeme vplyv globalizácie na používanie jazykov v bežnom živote. 

V matematike sa dá využiť pri precvičovaní základných matematických operácií, počítaní 

zlomkov, percent a pod. 

Vo svete sa hovorí 2500 až 5000 jazykmi. Presne to nevieme, lebo ani jazykovedci neraz 

nedokážu rozlíšiť jazyky od nárečí, niektoré so zánikom či splynutím národov a kmeňov 

zanikajú, iné zase vznikajú. Okrem prirodzených jazykov sa tvoria aj umelé jazyky, ktoré 

slúžia na medzinárodné dorozumievanie. Jazyky môžeme rozlišovať podľa rozličných 

hľadísk, napríklad podľa zhôd a rozdielov v typoch jazykových prostriedkov, ale najčastejšie 

podľa pôvodu. V roku 1990 (Jazyky sveta, s.1) boli najpoužívanejšie jazyky na svete, 

myslené ako rodné jazyky tieto (bez usporiadania): 

angličtina - 330 mil. ľudí, ruština - 160 mil. ľudí, nemčina - 91 mil. ľudí, španielčina – 265 

mil. ľudí, čínština - 1 090 mil. ľudí, arabčina - 190 mil. ľudí, portugalčina - 155 mil. ľudí, 

japončina - 125 mil. ľudí, hindčtina - 250 mil. ľudí, bengálčina - 170 mil. ľudí. 

Úlohy by mohli znieť: Vytvorte poradie (zostupne, resp. vzostupne) jazykov podľa počtu 

ľudí, ktorí nimi hovoria. Zistite, aká časť ľudí, z tejto vzorky hovorí napríklad rusky 

(precvičenie zlomkov, percent). 

Na záver sa môže spomenúť, že angličtina, hoci ju ako rodný jazyk uvádza len 330 mil. ľudí, 

sa stáva najrozšírenejším dorozumievacím jazykom na celom svete. 

 

V ďalších príkladoch môžeme poukázať na rodovú rovnosť, ľudské práva, diskrimináciu žien.  

 

2. príklad. Pán Emil a pani Soňa pracujú v tom istom podniku na rovnakej pozícii. Spolu 

mesačne zarobia 1427 Eur. Pán Emil zarába mesačne o 
6

1
 viac ako pani Soňa. O koľko eur 

ročne zarobí pani Soňa menej ako pán Emil? 

 

3. príklad. Eva po príchode domov strávi v priemere 35 minút varením, o pätinu viac času 

upratovaním a o 17 minút menej žehlením ako upratovaním. Koľko minút pracuje doma? Jej 

manžel strávi prácou v domácnosti v priemere 0,8 hodiny denne. O koľko dlhšie by mal v 

domácnosti pracovať, aby strávili prácou obaja rovnaký čas? 

 

V štvrtom príklade ukážeme využitie ďalšej témy globalizácie – migráciu – v matematike. 

Migráciou rozumieme pohyb osôb alebo skupín osôb v geografickom a sociálnom priestore, 

spojený s prechodnou alebo trvalou zmenou miesta pobytu z dôvodu sťahovania sa za prácou, 

štúdiom, kvôli prenasledovaniu, strate slobody, nespokojnosti s režimom v krajine a podobne. 

 

4. príklad. Podľa štatistík Medzinárodnej organizácie pre migráciu na Slovensku študovalo na 

Slovensku na rôznych typoch a stupňoch stredných a vysokých škôl v rokoch 2005 až 2009 

niekoľko tisíc zahraničných študentov. Ich počet uvádzame v tabuľke. 
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Tabuľka: 

Šk. rok Stredné školy 
Vysoké školy 

(1. a 2. st.) 

Vysoké školy 

(3. st.) 

2005/2006 429 1641 77 

2006/2007 438 1904 95 

2007/2008 410 2699 119 

2008/2009 399 2915 144 

 Zdroj:   Fakty a čísla o migrácii 
 

Študenti si môžu osvojiť analýzu údajov z tabuľky, riešiť rôzne úlohy, zisťovať trendy, kresliť 

grafy, diagramy a podobne. Pri tejto téme môžeme spomenúť, že celkový počet 

medzinárodných migrantov za posledných 10 rokov vzrástol z odhadovaných 150 miliónov v 

roku 2000 na 214 miliónov osôb v súčasnosti (Fakty a čísla o migrácii, s. 1). 

 

 Takýchto príkladov, kde sa dá využiť globálne rozvojové vzdelanie v matematike, 

môžeme nájsť nespočetné množstvo. 

 

Záver 

K hlavným princípom globálneho rozvojového vzdelávania patrí globalizácia a 

vzájomná previazanosť. Žiaci a študenti, ale nie len oni, by si mali uvedomiť prepojenosť 

rozvinutých a rozvojových krajín a ich vzájomné ovplyvňovanie sa, ekonomickú globalizáciu, 

obchod, etické podnikanie, udržateľný rozvoj, ale aj migráciu. Pri tomto vzdelávaní by sa 

mali rozoberať problémy chudoby a nerovnosti, zdravia, výživy (na jednej strane podvýživa, 

na druhej obezita), konflikty vo svete, rozvojové ciele, humanitárna pomoc a podobne. 

Súčasťou globálneho vzdelávania by mala byť aj výchova k ľudským a občianskym právam, 

právam dieťaťa, ich– rešpektovaniu a ochrany, rodová rovnosť, vládnutie a demokracia. 

Jednou zo súčastí globálneho vzdelávania je aj multikulturalizmus. Mladí ľudia by sa mali 

vedieť identifikovať v kultúre, tolerovať kultúrne rozdiely, viesť interkultúrny ale aj 

interreligiózny dialóg, zaoberať sa pojmami rasizmus, intolerancia, xenofóbia, rôznymi 

predsudkami. Dôležitou zložkou globálneho vzdelávania je environmentálna výchova. Zmena 

klímy, znečisťovanie vzduchu, vody, pôdy, odpadové hospodárenie, ale aj využívanie 

prírodných zdrojov, vytváranie alternatívnych zdrojov energií, by mali byť témy, s ktorými sa 

stretnú žiaci a študenti v rámci výchovy a vzdelávania. 

V článku sme ukázali, že aj matematika je predmet, v ktorom sa dajú rozoberať problémy  

globálneho rozvojového vzdelávania. Matematické vzdelávanie je totiž založené na 

realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a 

intelektových činností pre rozvíjanie mnohých schopností a zručností. Taktiež sú dôležité aj 

aplikácie matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získavajú 

študenti matematické vedomosti a zručnosti novej kvality, ktoré by sa mali prelínať celým 

matematickým vzdelaním a vytvárajú predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky 

a v neposlednej miere aj pre celoživotné vzdelávanie. 
 
Článok bol spracovaný v rámci riešenia projektu Implementácia globálneho rozvojového vzdelávania 

do edukačného procesu na ekonomických fakultách - Projekt č. 006SPU-4/2012. 
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GLOBALIZÁCIA A POLITIKA 

GLOBALIZATION AND POLICY 
 

Peter  Porubčan 

 

Abstrakt 
Procesy globalizácie zásadným spôsobom menia súčasný medzinárodný systém. Zmeny sa 

prejavujú v ekonomike, politike, kultúre, komunikáciách a ďalších sférach života spoločnosti. 

V medzinárodnom systéme pôsobia štyri skupiny činiteľov, ktoré výrazne menia jeho 

charakter. Jedná sa o technologicko-ekologické, demograficko-ekonomické, duchovno-

kultúrne a organizačno-normatívne činitele. Zo vzájomného pôsobenia uvedených činiteľov 

vznikajú najvýznamnejšie globálne problémy súčasného ľudstva. Úlohou svetového 

politického systému je riešenie týchto problémov. 

Kľúčové slová: medzinárodný systém, medzinárodné prostredie, medzinárodné vzťahy, 

svetový politický systém, globálne problémy 

 

Abstract: The processes of globalization fundamentally modify the contemporary 

international system. The changes are reflected in economy, policy, culture, communications 

and other spheres of the society life. There are four groups of factors in the international 

system, which substantially modify its character. These are technological and ecological, 

demographic-economic, spiritual and cultural and organizational and normative factors. The 

most important global problems of the contemporary humanity result from the interaction of 

these factors. The task of the world political system is to solve these problems. 

Key Words: international system, international environment, international relations, world 

political system, global problems 

 

Úvod 

Súčasné ľudstvo, ktorého počet presiahol 7 miliárd ľudí je poprepájané nespočetným 

množstvom spojení, vzájomných vzťahov a interakcií, až sa na prvý pohľad zdá, že je 

prakticky nemožné sa v nich zorientovať. Pre lepšie pochopenie súčasných dejov a udalostí na 

svetovej scéne sa pokúsime na základe využitia systémovej analýzy vymedziť hlavné 

problémy a protirečenia, ktoré sú typické pre súčasný medzinárodný systém. 

 

Hlavné protirečenia svetového systému 

            Vonkajším prostredím pre svetový politický systém je medzinárodný sociálny systém, 

čo znamená, že do svetovej politiky sa prenášajú záujmy veľkých organizovaných 

spoločenských skupín, najmä národov. Okrem národov však môžu svetovú politiku 

ovplyvňovať aj iné organizované skupiny, napr. cirkvi, medzinárodné organizácie 

a medzinárodné korporácie. Sociálne rozdiely existujúce medzi veľkými skupinami ľudí sú 

základňou pre určité angažovanie sa vo svetovej politike, formovanie ich politických postojov 

a ovplyvňovanie ich politickej činnosti na medzinárodnej scéne. 

            Ďalším významným systémom existujúcim v rámci súčasného ľudstva je systém 

svetovej ekonomiky, alebo svetové hospodárstvo. Systémovosť tejto oblasti ľudskej činnosti 

v medzinárodnom meradle potvrdzuje fakt, že svetové hospodárstvo nie je prostým súhrnom 

národných ekonomík, ktoré existujú v rámci jednotlivých štátov. Dôkazom systémovosti je 

fakt, že pri vybratí určitej časti z tohto celku by pôvodný celok stratil aj pôvodnú funkciu. 

Svetovú ekonomiku teda možno chápať ako systém vzájomne súvisiacich, organizovaných 

vnútorne prepojených medzinárodných ekonomických vzťahov. Pri uvedenej charakteristike 

vzniká otázka, čo tvorí prvky medzinárodného ekonomického systému.  
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Sú to najmä: 

1. Vzťahy medzi národnými ekonomikami 

2. Medzinárodná deľba práce  

3. Svetový trh 

4. Svetová cena  

5. Svetové peniaze 

6. Medzinárodné ekonomické organizácie  

7. Medzinárodné výrobné podniky 

 

Vznik systému svetovej ekonomiky je možný v dôsledku deľby práce až na určitom 

pomerne vysokom stupni rozvoja ekonomickej činnosti, keď sa dostáva do štádia 

medzinárodnej deľby práce. Pod medzinárodnou deľbou práce rozumieme špecificky 

rozvinutú formu spoločenskej deľby práce pri ktorej sa vytvárajú kooperačné a výmenné, čiže 

obchodné vzťahy medzi národnými ekonomikami. Jej prejavom je medzinárodná 

špecializácia výrobcov na určité výrobné činnosti determinované vybavenosťou každej 

krajiny výrobnými faktormi. Medzinárodným ekonomickým systémom a medzinárodným 

politickým systémom fungujú mnohotvárne vzťahy vzájomného ovplyvňovania. V svetovej 

ekonomike vznikajú intenzívne záujmy určitých subjektov, či už ide o štáty, alebo iné 

subjekty, napr. korporácie o ovládnutie zdrojov surovín, získanie vplyvu na ekonomiky 

určitých štátov, získanie vplyvu nad ekonomicky strategickými regiónmi atď. Medzinárodné 

korporácie sa usilujú o to, aby národné štáty a ich vlády vytvárali pre ich investície čo 

najlepšie podmienky.  

Na druhej strane však môžu štáty v konečnom dôsledku využitím svojej moci 

eliminovať alebo podporovať určité ekonomické aktivity na svojom teritóriu, alebo skupiny 

štátov či medzinárodné organizácie v medzinárodnom meradle.  

Ľudská spoločnosť sa v dôsledku svojho pôsobenia na prírodné prostredie dostáva do 

pozície, keď v dôsledku tohto svojho pôsobenia spôsobuje tzv. globálnu environmentálnu 

krízu. To znamená, že vážne problémy devastácie prírodného prostredia ohrozujú s väčšou 

alebo menšou intenzitou všetky štáty a regióny sveta. Environmentálne problémy teda stavajú 

pred svetovú politiku vážny problém riešenia tejto krízy. Je na aktéroch svetovej politiky, aby 

hľadali riešenia a sebe vlastnými prostriedkami prijali také opatrenia, ktoré zabezpečia čo 

možno najmenej problémové spolužitie ľudstva a prírody.  

Aj keď zatiaľ je veľmi ťažko hovoriť o jednotnom celoplošnom systéme v oblasti 

duchovna a kultúry sú predsa len tieto sféry z hľadiska pôsobenia na konanie ľudstva veľmi 

významné. Je skutočnosťou, že duchovná oblasť sa v posledných rokoch tiež veľmi 

intenzívne internacionalizuje. Na veľkú časť ľudstva pôsobí internacionálna veda, ideológie, 

ktoré majú medzinárodný dosah, svetové náboženstvá, medzinárodné masmédiá atď. 

V súvislosti s rozvojom internetu, satelitných družíc, dopravy, turistiky, cestovania a ďalších 

faktorov sa intenzita duchovných faktorov na myslenie, hodnoty, postoje a záujmy ľudí bez 

ohľadu na národné osobitosti zvyšuje. Zároveň však tieto prostriedky zvyšujú možnosti 

ovplyvňovania obrovských skupín obyvateľstva zemegule v nebývalom rozsahu.  

Pre identifikáciu najvýznamnejších činiteľov vytvárajúcich súčasné medzinárodné 

prostredie a vymedzenie najvýznamnejších protirečení súčasného medzinárodného systému  

je možno určiť štyri skupiny činiteľov, rozhodujúcim spôsobom určujúcich súčasné 

medzinárodné vzťahy. Je však potrebné si uvedomiť, že aj keď ich vymedzíme samostatne, 

pôsobia vo vzájomnej súvislosti. 

 

1. skupina:  technologicko-ekologické činitele 

- vedecko-technické činitele, priemyslová revolúcia 18. až 19. storočia a vedecko-technická 

revolúcia 20. storočia tým, že priniesli strojovú resp. automatizovanú veľkovýrobu,  tak 
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zásadne zmenili technologický základ výroby, že reprodukčný proces prestal byť možný 

iba v rámci hraníc národných štátov. Deľba práce začína mať stále intenzívnejší 

internacionálny charakter. Vzniká a rozvíja sa svetový trh tovarov, kapitálu, služieb 

sprevádzaný aj výrazným medzinárodným pohybom pracovnej sily. V dôsledku týchto 

skutočností štáty vyvážajú značnú časť svojej produkcie a zároveň tiež veľkú časť svojich 

potrieb uspokojujú produkciou z dovozu. V ekonómii sa tento proces označuje ako 

internacionalizácia výroby ktorá od istého stupňa vedie k vzájomnej ekonomickej 

závislostí krajín. Pre lepší rozvoj a harmonizáciu týchto procesov vznikajú a rozvíjajú sa 

medzinárodné organizácie prípadne medzinárodné integračné zoskupenia. V teórii 

medzinárodných vzťahov reflektujú tieto procesy také teórie, ako teória komplexnej 

vzájomnej závislosti, funkcionalizmus a neofunkcionalizmus. Vo svojom súhrne 

označované ako tzv. globalistické teórie. 

- environmentálne činitele  

V dôsledku nebývalého rozvoja výroby, ktorý umožňuje taký konzum produktov, aký nemá 

v ľudskej histórii obdobu, sa v priebehu posledných 100 až 150 rokov intenzívne zhoršuje 

prírodné prostredie. Vznikajú vážne negatívne zmeny v prírodnom prostredí, ktoré ak budú 

pokračovať v doterajšom tempe, môžu v horizonte niekoľkých storočí ohroziť bezproblémovú 

existenciu ľudskej spoločnosti. V teórii sa možno stretnúť s viacerými názormi na riešenie 

globálnych environmentálnych problémov. Zaujímavý názor na pôvod tejto krízy možno 

nájsť u I. Dubničku, ktorý konštatuje: „Globálna environmentálna kríza sa javí ako produkt 

čisto ľudský, v ktorom dochádza k ohrozeniu nielen človeka ale aj ostatných druhov. Tento 

jav je zapríčinený potrebou človeka produkovať nadprodukciu, ktorej výrobou sa do ovzdušia 

(resp. prírodného prostredia) dostáva množstvo emisií a iných odpadov a zároveň ubúda 

surovinových zdrojov.“ (Dubnička, 2007, s. 68). V uvedenej súvislosti si je nevyhnutné 

uvedomiť, že ľudstvo negatívne ovplyvňovalo prírodné prostredie aj v minulosti. V súčasnosti 

však tento proces nadobudol globálny charakter, čo znamená, že negatívne dôsledky sa 

netýkajú len určitých oblasti, ale celej zemegule. Jedná sa o znečistenie atmosféry prinášajúce 

skleníkový efekt a v jeho dôsledku globálne otepľovanie a zmenu klímy, znečistením vôd 

znamenajúce zníženie množstva disponibilných zásob tejto pre život nevyhnutnej kvapaliny. 

Odlesňovanie planéty spôsobuje stratu schopnosti globálneho ekosystému regenerovať 

atmosféru, zamorenie pôdy znižujúce možnosti výroby potravín a ďalšie negatívne dôsledky. 

V dôsledku ľudskej činnosti dochádza k vymieraniu rastlinných a živočíšnych druhov. 

            Skúsme si položiť otázku, čo vyvolávajú tieto procesy v medzinárodnom systéme? 

V prvom rade sa potvrdzuje, že riešenie mnohých environmentálnych problémov je nad sily 

jednotlivých izolovaných štátov hlavne menej rozvinutých. Preto vzniká požiadavka 

medzinárodnej pomoci v súčinnosti a spoločného medzinárodného riešenia týchto vážnych 

problémov. V dôsledku uvedenej reality na medzinárodnej scéne začínajú pôsobiť 

medzinárodné organizácie a hnutia ako napr.  

Greenpeace a iné burcujúce svetovú verejnú mienku, vlády štátov a medzinárodné 

spoločenstvo k riešeniu problémov. Problematika zlepšovania prírodného prostredia sa 

dostáva do náplne činností takých medzinárodných organizácií, ako OSN, Európskej Únie a 

ďalších. Uskutočňujú sa reprezentatívne celosvetové i regionálne summity k tejto 

problematike, uzatvárajú sa medzinárodné zmluvy koordinujúce činnosť štátov v riešení 

problémov životného prostredia. Je diskutabilné, či miera angažovanosti medzinárodného 

spoločenstva v riešení tejto problematiky je dostatočná ale každopádne je zrejmé, že 

pôsobenie globálnych environmentálnych problémov ovplyvňuje systém medzinárodných 

vzťahov.  

Za významné činitele ovplyvňujúce medzinárodný systém možno považovať vojenské 

činitele. Kvalita a kvantita týchto činiteľov do značnej miery ovplyvňuje pozíciu štátov 

v medzinárodnom systéme, obchod so zbraňami ovplyvňuje svetovú ekonomiku, vedecko-
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technický rozvoj je silne spojený s vývojom nových typov zbraní. Vlastníctvo technologicky 

dokonalejších zbraní ovplyvňuje vzájomný pomer síl jednotlivých štátov. Existencia zbraní 

hromadného ničenia internacionalizuje hrozby vyplývajúce z ich potenciálneho použitia, čo 

v medzinárodnom systéme vyvoláva potrebu spoločného postupu pri kontrole týchto zbraní. 

 

2. skupina:  demograficko-ekonomické činitele. 

- demografické činitele, v súčasnosti sme svedkami prudkého rastu svetového obyvateľstva 

niekedy označovaného ako populačná explózia. Pre pochopenie dynamiky rastu 

obyvateľstva si uveďme niekoľko údajov: 

 

Počet obyvateľov Zeme 

                                                                       Tabuľka 1 

Rok Počet 

                  0              230 - 400 mil. 

           1 700              600 - 820 mil. 

           1 800              1,4 mld. 

           2 007              6,7 mld 

           2 050    (predpoklad)              9,2 mld 

 

            V súvislosti s populačnou explóziou by bolo dobré si uvedomiť, že tento jav sa 

v súčasnosti týka hlavne rozvojových krajín, v ktorých sa rodí až 98% prírastku svetového 

obyvateľstva. Naopak, v ekonomicky najvyspelejších krajinách sveta je prírastok 

obyvateľstva mínusový, alebo nulový. Uvedené hodnoty ukazujú, že aj napriek rôznym 

opatreniam je dynamika rastu svetovej populácie vysoká, čo môže v už nie tak veľmi 

vzdialenej budúcnosti naraziť na možnosti planéty Zem. Tak veľkému počtu obyvateľov 

nebudú musieť postačovať prostriedky k existencii, pretože produkčné možnosti pôdy 

a zásoby potrebných surovín sú fixne dané.  

- ekonomické činitele z hľadiska rozdelenia svetového bohatstva medzi jednotlivé národy 

a štáty, existuje stav, keď sú rozdiely veľmi vysoké a neustále sa zvyšujú. Koncom 90-tych 

rokov 20. storočia 20% svetového obyvateľstva disponovalo 86% svetového HDP a 82% 

svetových trhov, pomer príjmov bol 74:1 v prospech pätiny obyvateľstva najvyspelejších 

krajín sveta. Ešte priepastnejšie sú ekonomické rozdiely medzi najbohatšími 

a najchudobnejšími ľuďmi planéty, keď podľa OSN v roku 1996 358 najbohatších 

miliardárov vlastnili väčší majetok, ako je ročný príjem 2,5 miliardy najchudobnejších 

ľudí. Sprievodnými znakmi tejto oblasti je nestabilita v chudobných krajinách, masová 

migrácia obyvateľstva za lepšími životnými podmienkami, šírenie nákazlivých chorôb, 

devastácia prírodného prostredia a veľa ďalších negatívnych javov. 

 

3. skupina:  duchovno-kultúrne činitele  

Ľudská spoločnosť sa historicky veľmi dlho vyvíjala vo forme izolovaných autonómnych 

kultúr, ktoré pomerne dlho nemali o sebe žiadne znalosti a vedomosti. S rozvojom 

objaviteľských ciest a hlavne kolonizáciou dochádza veľmi často k stretu rôznych kultúr. Od 

polovice 20. storočia sa začína objavovať nový fenomén nazývaný globalizácia kultúry 

spojený s procesom jej homogenizácie. Tento proces je podľa Dubničku dôsledkom vývoja 

svetovej ekonomiky a tým, že globalizácia kultúry je podmienená  procesmi informatizácie.  

V globalizácii kultúry prevažujú hodnoty ako napr. demokracia a ľudské práva, vzorce 

správania spôsob života a civilizačný vplyv euro-americkej kultúry, čo do značnej miery 

závisí od ekonomickej a politickej dominancie tohto regiónu v súčasnom svete. Iné kultúry sa 

však cítia byť v tomto procese ohrozené a pohlcované a preto v sebaobrannom reflexe 

vznikajú rôzne sa prejavujúce konflikty (viď Huntingtonova koncepcia konfliktu civilizácií). 
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Rozdiely v objektívnom postavení krajín a regiónov sveta spolu s procesmi v duchovnej 

a kultúrnej oblasti sa premietajú do ideologických sporov, ktoré majú okrem 

vnútropolitických aj medzinárodné súvislosti. V uvedenej sfére však pôsobia aj národné 

činitele ktoré sú spojené s fungovaním štátov a vytvárajú špecifiká národných kultúr. 

 

4. skupina:  organizačno-normatívne činitele 

- organizačný činiteľ, ktorého základ tvorí súčasných 194 štátov sveta v ktorých je 

organizované terajšie ľudstvo. Pokiaľ ide o počet štátov, existuje tu trend ich nárastu. 

Základným motívom činnosti štátov sú národno-štátne záujmy, ktoré sú vo svojej podstate 

egoistické, pretože na prvé miesto sa stavia spoločný záujem určitej skupiny ľudí občanov 

štátu. V prípade protirečení záujmu týchto vznikajú medzi štátmi konflikty. Všeľudské 

problémy o ktorých sme hovorili vyššie sú štáty spravidla ochotné riešiť iba do tej miery, 

do akej sa ich dotýkajú. Táto skutočnosť veľmi výrazne sťažuje možnosti riešenia vážnych 

svetových problémov.  

- normatívne činitele sú tvorené medzinárodným spoločenstvom vo forme medzinárodných 

právnych, politických a morálnych noriem 

- humanitárne činitele ktoré súvisia s problematikou ľudských práv každého človeka a sú 

garantované medzinárodným spoločenstvom v medzinárodnom systéme ochrany ľudských 

práv v medzinárodnom práve.  

 

Záver 

Na základe pôsobenia hore uvedených činiteľov možno formulovať najpodstatnejšie 

súvislosti ale aj protirečenia súčasného sveta. Jedná sa o nasledujúce súvislosti a protirečenia: 

1. Rozvoj vedy techniky a výroby sa dostáva do protirečenia zo stavom prírodného prostredia 

ohrozujúc ďalšiu bezproblémovú existenciu ľudstva. 2. Rastúce množstvo svetovej  populácie 

s rastúcim množstvom jej potrieb naráža na mantinely uspokojovania týchto potrieb.  

3. Vytvorenie a rozvoj univerzalistických duchovných a kultúrnych systémov narážajúcich na 

tradičné národné, náboženské, ideologické kultúrne a duchovné systémy. 4. Objektívna 

potreba spoločného alebo koordinovaného postupu pri riešení globálnych problémov ľudstva , 

ktorá sa často dostáva do protirečenia zo suverenitou štátov a ich národno-štátnymi záujmami. 

Tieto súvislosti a protirečenia rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú súčasný systém 

medzinárodných  vzťahov vo všetkých sférach ich pôsobenia. Problémy, ktoré tu vznikajú 

vlastne predstavujú vstupy pre medzinárodný politický systém, ktorý ako systém riadiaci má 

za úlohu hľadať optimálne spôsoby ich riešenia. Práve od toho, či sa uvedené protirečenia 

podarí, alebo nepodarí riešiť závisí spôsob ďalšej existencie ľudskej spoločnosti.  

 
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu KEGA: Implementácia globálneho rozvojového 

vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách - Projekt č. 006SPU-4/2012. 
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MULTIDIMENZIONÁLNY PRÍSTUP PRI VÝUČBE  

O NÁSTROJOCH BOJA PROTI CHUDOBE 

MULTI-DIMENSIONAL APPROACH IN THE TEACHING 

ABOUT THE TOOLS IN FIGHT AGAINST THE POVERTY 
 

Martina Bolečeková 

 

Abstrakt 

Rôzni aktéri zapojení do formulácie rozvojových politík a realizácie rozvojových aktivít 

hľadajú efektívne nástroje ako zlepšiť životnú úroveň najchudobnejších. Zázračný nástroj na 

odstránenie chudoby neexistuje, ale keďže boj proti chudobe je bitkou na poli politiky, 

a zároveň morálky, kľúčovou aktivitou by mala byť výchova budúcich generácií zameraná na 

zmeny v hodnotách, vzdialených od sebectva a konzumu. Chudoba je multidimenzionálny 

fenomén, a preto vzdelávanie o problematike chudoby musí nevyhnutne prebiehať 

prostredníctvom spolupráce odborníkov z rôznych oblastí. 

Kľúčové slová: chudoba, prejavy chudoby, boj proti chudobe, globálne (rozvojové) 

vzdelávanie 

 

Abstract 
There are different actors who are engaged in the formulation of development policies and 

development activities. They are trying to find effective tools to improve the situation of the 

poorest. The magic tool to eradicate poverty does not exist. Since the fight against world 

poverty is the battle in the field of politics, as well as the ethics, the key development activity 

should be based on education of the next generations, which needs to be focused on the 

change of values, free from selfishness and consumption. Poverty is the multidimensional 

phenomenon, therefore the education dealing with poverty has to be realised in cooperation of 

experts in different fields of knowledge and practise. 

Key Words: poverty, dimensions of poverty, fight against poverty, global (development) 

education 

 

Úvod 

V rámci rozvojovej komunity panuje všeobecná zhoda na tom, že odstránenie chudoby vo 

svete je jedným zo základných cieľov, ak nie prvoradý cieľ rozvojovej politiky. Zníženie 

počtu ľudí žijúcich v extrémnej chudobe na polovicu oproti ich počtu v roku 1990 je aj prvým 

z Miléniových rozvojových cieľov, prijatých na Miléniovom samite Organizácie Spojených 

národov v septembri roku 2000, ktorých splnenie si členské štáty stanovili do roku 2015. Boj 

proti chudobe je súčasťou agendy všetkých politických aktérov –  platí to pre vlády, 

medzinárodné organizácie aj organizácie občianskej spoločnosti. Ich pozornosť je však 

zameraná na rôzne aspekty chudoby a analýzy tohto fenoménu sa preto môžu značne líšiť. 

 

Chudoba nie je len ekonomická kategória 

Neexistuje jediná, všeobecne akceptovaná, definícia chudoby. Je to tak zrejme preto, lebo 

fenomén chudoby ani nie je možné vystihnúť jednou definíciou. Chudoba môže mať mnoho 

podôb: „Chudoba je hlad. Chudoba je chýbajúce prístrešie. Chudoba je byť chorý a nemôcť 

navštíviť lekára. Chudoba je nemať prístup k vzdelaniu a nevedieť čítať. Chudoba je nemať 

zamestnanie, báť sa o budúcnosť, žiť zo dňa na deň. Chudoba je prísť o dieťa kvôli chorobe 

spôsobenej zdravotne nevyhovujúcou vodou. Chudoba je bezmocnosť, nedostatočné 

zastúpenie a chýbajúca sloboda.“ (WB, 2009) 
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Najrozšírenejšou rovinou, v ktorej sa skúma a prezentuje polarizácia sveta, je  rovina 

príjmových nerovností (Pauhofová, 2008). Tradične najpoužívanejším kritériom 

posudzovania bohatstva (chudoby) štátov je hrubý domáci produkt (HDP) pripadajúci na 

jedného obyvateľa daného štátu.1 Toto kritérium však odráža predovšetkým ekonomickú 

rovinu kvality života a abstrahuje od iných, nemenej dôležitých kritérií.2 Jedna zo základných 

otázok v súvislosti s definíciou chudoby teda znie, či sa má obmedzovať len na materiálne 

aspekty života, alebo má zahŕňať aj sociálne, kultúrne a politické aspekty, a následne, ktoré 

ukazovatele sa majú pri meraní chudoby používať. Ďalšou otázkou, ktorou je potrebné sa 

v súvislosti s definíciou chudoby zaoberať, je univerzálnosť definície chudoby – majú byť 

definícia a meranie chudoby aplikované v jednej spoločnosti bez zásadnejších zmien 

použiteľné i v iných spoločnostiach? Z teoretického hľadiska je tiež potrebné riešiť otázku 

objektívnosti, resp. subjektívnosti zvolených metód merania; otázku ako rozlíšiť chudobných 

od „ne-chudobných“ (Prostredníctvom jednej alebo viacerých hraníc chudoby? A zároveň, má 

byť prah medzi chudobnými a „ne-chudobnými“ stanovený s ohľadom na charakteristiku 

celej populácie?); pre ktorú jednotku má byť chudoba definovaná (Na úrovni jednotlivca, 

rodiny alebo geografickej jednotky?); za aké časové obdobie? V neposlednom rade patrí 

k dôležitým teoretickým aspektom definovania chudoby aj problém súvisiaci 

s multidimenzionálnym charakterom chudoby: blahobyt indivídua, resp. nedostatok, sa 

prejavuje v mnohých oblastiach – ako má byť zostavený agregátny index rozvoja3? (Ruggeri 

Laderchi, Saith, Stewart, 2003)  

Hneď na úvod je tiež dôležité poukázať na fakt, že použitie rozdielnych metód merania 

chudoby prináša rozdielne výsledky, najmä čo sa týka zistených počtov osôb označených za 

chudobných, a má rozdielny vplyv na formuláciu rozvojových politík. 

Autori Caterina Ruggeri Laderchi, Ruhi Saith a Frances Stewart z Oxfordskej univerzity 

prezentujú štyri prístupy k definovaniu a meraniu chudoby, pričom, ako uvádzajú, každý 

z týchto prístupov predstavuje inú konštrukciu reality a zahŕňa množstvo rozhodnutí, ktoré 

často nie sú transparentné. 

Prvý z prístupov, ktorý autori analyzujú, je monetárny prístup (angl. Monetary approach). 

Ako už bolo vyššie zmieňované, tento prístup sa v praxi používa najčastejšie. Identifikuje 

chudobu na základe nedostatku v spotrebe (alebo príjme), v porovnaní s určitou hranicou 

(prahom) chudoby4. Jednotlivé zložky spotreby (alebo príjmu) vyhodnocuje v trhových 

cenách5. 

                                                 
1 Ak je osoba považovaná za chudobnú, keď jej príjem nedosahuje úroveň určitého priemerného príjmu osôb v 

danej spoločnosti, hovoríme o relatívnom prahu chudoby. (Táto metóda sa používa napr. v členských štátoch 

Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, OECD.) Absolútny prah chudoby sa stanovuje tak, aby 

vyjadroval množstvo peňazí potrebných na udržanie minimálnej životnej úrovne, pričom do úvahy sa berie 

zabezpečenie základných potrieb, t. j. potravy, oblečenia, bývania, zdravotnej starostlivosti, vzdelania atď. To 

predpokladá definovanie potravinového koša a ďalších podstatných tovarov a služieb pokrývajúcich nutnú 

základnú spotrebu  osoby. 
2 Rozvojový program OSN (United Nations Development Programme, UNDP) zverejňuje od roku 1990 Index 

ľudského rozvoja (Human Development Index, HDI), ktorý okrem dosiahnutého HDP zohľadňuje aj ďalšie 

veličiny – dĺžku a kvalitu života a úroveň dosiahnutého vzdelania obyvateľov hodnoteného štátu. (UNDPa) 

V roku 2010 Oxfordská univerzita (Oxford Poverty and Human Development Initiative, OPHI) a UNDP (Human 

Development Report Office) predstavili nový nástroj na meranie chudoby – Multidimenzionálny index chudoby 

(Multidimensional Poverty Index, MPI), ktorý, podľa jeho tvorcov, poskytuje obraz o ľuďoch žijúcich v chudobe 

vo viacerých rovinách. (UNDPb). 
3 Pri agregátnom indexe rozvoja sa spravidla „stráca“ informácia o jeho jednotlivých zložkách. 
4 Na medzinárodnej úrovni patrí k najpoužívanejším hranica (prah) chudoby 1,25 USD na osobu a deň, 

stanovená Svetovou bankou. Metodológia Svetovej banky je založená na spotrebe a príjme, upravených o 

infláciu a rozdiely v kúpnej sile medzi krajinami. Pôvodne bola hranica extrémnej chudoby stanovená na 1 

USD/osobu/deň. Z dôvodu nárastu cien však bola v roku 2005 revidovaná tak, aby lepšie zodpovedala životným 

nákladom v rozvojových krajinách. 
5 Niektoré zložky, napr. verejné statky, nie sú vyjadriteľné v trhových cenách. 
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Druhý z prístupov nazývajú autori angl. Capability approach. Priekopníkom tohto prístupu je 

Amartya Sen, jeden z najvplyvnejších ekonómov súčasnosti, ktorý jeho hlavnú myšlienku 

sformuloval nasledovne: „na rozvoj by malo byť nazerané ako na rozširovanie ľudských 

možností, a nie ako na maximalizáciu úžitku, ktorej zástupcom je peňažný príjem.“ (Ruggeri 

Laderchi, Saith, Stewart, 2003, s. 14) Prístup odmieta peňažný príjem ako meradlo blahobytu 

a namiesto neho sa zameriava na indikátori slobody umožňujúcej žiť hodnotný život. 

Chudoba je definovaná ako nedostatok príležitostí (možností), alebo zlyhávanie dosahovania 

určitých minimálnych alebo základných príležitostí (možností), pričom „základné príležitosti“ 

sú „príležitosť uspokojiť určité nevyhnutne dôležité funkcie, aspoň na určitých minimálnych 

adekvátnych úrovniach.“ Obsah tohto „balíka“ sa u rôznych autorov líši, ale u všetkých je 

v ňom zahrnuté zdravie, výživa a vzdelanie.6 Ako je na prvý pohľad zrejmé, najväčší problém 

pri tomto prístupe predstavuje merateľnosť jednotlivých ukazovateľov. 

Tretí z prístupov, koncept sociálnej exklúzie (angl. Social exclusion approach) bol 

formulovaný v industriálnych krajinách na popis procesov marginalizácie a deprivácie, ku 

ktorým môže dochádzať aj v tzv. bohatých krajinách s komplexným sociálnym zabezpečením, 

ale postupne sa rozšíril aj do rozvojových krajín. Podstatnou črtou prístupu je podmienka 

multidimenzionality, t. j. že k deprivácii musí dochádzať vo viac ako jednej, resp. v mnohých 

oblastiach. Tento prístup je však, v porovnaní s ostatnými skúmanými, zatiaľ najmenej 

definovaný, a preto ťažko interpretovateľný. 

Posledný zo skúmaných prístupov – participatívny (angl. Participatory methods approach), 

na rozdiel od prvých dvoch uvádzaných prístupov, berie do úvahy názory samotných 

chudobných ľudí, t. j. snaží sa zahrnúť osoby, ktorých sa to týka, do rozhodovania o tom, čo 

to znamená, byť chudobný a o rozsahu chudoby. 

 

Naším cieľom nie je, na rozdiel od autorov citovanej štúdie, podrobne analyzovať prínosy 

a slabiny jednotlivých prístupov k definovaniu a meraniu chudoby, ale aj prostredníctvom 

tohto príkladu poukázať na to, že k skúmaniu chudoby je potrebné pristupovať z rozmanitých 

uhlov, tak rozmanitých, ako sú jednotlivé prejavy chudoby. Dôkazom multidimenzionality 

chudoby je aj formulácia už zmieňovaných Miléniových rozvojových cieľov (Millennium 

Development Goals, MDG´s)7, ktoré v súčasnosti tvoria kostru rozvojových snáh. Je výslovne 

uvedené, že MDG´s sú vzájomne prepojené a úspech bude možné konštatovať len v prípade, 

že budú dosiahnuté ako celok. 

Podľa autorov Toma de Herdta a Johana Bastiaensena by nemalo byť prekvapením, že je 

mnoho variácií toho, ako je chudoba interpretovaná, a toho, ako je potrebné proti nej bojovať, 

tak v rámci „rozvojového priemyslu“, ako aj u ďalších relevantných aktérov. Tvrdia, že 

v súčasnosti síce panuje konsenzus v otázke multidimenziálneho charakteru chudoby, ale je to 

práve neurčitosť tejto multidimenzionality, ktorá dovoľuje rozličným stranám pridŕžať sa 

vlastných agend a priorít. Na druhej strane však táto konceptuálna nejednotnosť dovoľuje, aby 

medzinárodné spoločenstvo dosiahlo ilúziu konsenzu (de Herdt, Bastiaensen, 2004, s. 872). 

 

 

                                                 
6 Od tohto prístupu je odvodený Index ľudskej chudoby (Human Poverty Index, HPI), ktorý vyvinul Rozvojový 

program OSN (United Nations Development Programme, UNDP). Index stanovuje odlišné kritériá pre rozvinuté 

a rozvojové štáty. 
7 Miléniové rozvojové ciele tvorí osem vzájomne prepojených cieľov – cieľ č. 1: odstrániť extrémnu chudobu 

a hlad, cieľ č. 2: dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie, cieľ č. 3: presadiť rodovú rovnosť a posilniť 

postavenie žien, cieľ č. 4: znížiť detskú úmrtnosť, cieľ č. 5: zlepšiť zdravotný stav matiek, cieľ č. 6: bojovať 

proti HIV/AIDS, malárii a ďalším nebezpečným chorobám, cieľ č. 7: zabezpečiť udržateľnosť životného 

prostredia, cieľ č. 8: rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj. Ciele sú rozdelené na 18 čiastkových cieľov (angl. 

targets) a 40 ukazovateľov (angl. indicators), tiež určujú merateľné kritériá pokroku pre rozvojové krajiny, 

rozvinuté krajiny ako aj medzinárodné inštitúcie (Bližšie pozri: Miléniové rozvojové ciele). 
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Nástroje boja proti chudobe 

V priebehu histórie, ale aj v závislosti od aktérov, sa striedajú názory na to, ktorými 

prostriedkami je žiaduce proti chudobe bojovať.8 „Rozdielne interpretácie reality sa pretavujú 

do odlišných nástrojov proti chudobe. Tieto rozdiely, z časti, reflektujú rozdielne názory na 

to, čo tvorí dobrú spoločnosť a dobrý život.“ (Ruggeri Laderchi, Saith, Stewart, 2003, s. 2) 

Jeden z najkontroverznejších9 nástrojov boja proti chudobe je bezpochyby rozvojová pomoc. 

Rozvojová pomoc tvorí dôležitú súčasť medzinárodných vzťahov a týka sa celého sveta – 

mnoho štátov pomoc poskytuje, ale oveľa viac štátov pomoc prijíma. Rozvojovú pomoc 

poskytujú najmä hospodársky vyspelejšie, bohatšie krajiny chudobným krajinám.10 Aj medzi 

rozvojovými krajinami navzájom však existujú veľké rozdiely a ich jednoznačná klasifikácia 

je problematická, a to aj z dôvodu pomerne častých zmien na politickej mape sveta, nárastu 

počtu štátov a ich rastúcej hospodárskej diferenciácii (Ištok, 2003). 

Rozvojová pomoc býva poskytovaná prostredníctvom rôznych subjektov, v rôznych formách 

a do rôznych oblastí – teritoriálnych i sektorových. Poskytnutá pomoc môže byť materiálna 

(dodávky tovarov, technológií a pod.), technická (napr. pomoc pri školení ľudských zdrojov) 

a finančná (tak priame financie, ako aj poskytnutie zvýhodnených úverov či odpustenie 

dlhov) (Rusnák, Szép, Brzica, 2002). Sektormi, do ktorých rozvojová pomoc prúdi, sú 

najčastejšie výživa, pitná voda a hygiena, vzdelávanie, zdravotníctvo, bývanie, infraštruktúra, 

ale aj produkcia, či už poľnohospodárska alebo priemyselná, vrátane podpory drobného 

podnikania. 

S názorom, že rozvojová pomoc je vo svoje podstate politický projekt, súhlasia aj autori 

Ondrej Gažovič a Tomáš Profant. Argumentujú tým, že podoba rozvojovej pomoci sa utvára a 

konkrétne aktivity sa realizujú na základe presvedčenia o tom, aký má byť ideálny stav 

spoločnosti a ako je možné k nemu dospieť. Existujú rôzne náhľady na túto otázku, pričom 

niektoré z nich si dokonca odporujú. 

K najznámejším rozvojovým teóriám patria modernizačné teórie, ktoré sú založené na 

presvedčení, že racionalita a inštitucionálne usporiadanie západných spoločností predstavuje 

najvhodnejší spôsob riadenia spoločnosti a „zaostalejšie“ krajiny by sa ho, v záujme rozvoja, 

mali snažiť kopírovať. Modernizačné teórie preto kladú dôraz na industrializáciu, urbanizáciu, 

zavádzanie trhového hospodárstva, medzinárodný obchod a celkovú transformáciu tradičných 

spoločností podľa západného modelu. Ďalšia z teórií, teória závislosti poukazuje na nerovné 

mocenské vzťahy medzi ekonomicky bohatými krajinami centra a chudobnými krajinami 

periférie, čo spôsobuje, že niektoré krajiny sa stávajú ešte bohatšie a iné stále chudobnejšie a 

závislejšie. Zdroj bohatstva západných spoločností pritom nespočíva v miere racionality ich 

riadenia, ako to tvrdia predstavitelia modernizačných teórií, ale do značnej miere k nemu 

prispieva dlhodobé hospodárske, politické, sociálne aj kultúrne využívanie závislých krajín. 

                                                 
8 Boj proti chudobe dokonca ani nebol po celý čas v centre záujmu medzinárodného spoločenstva. V 50. a 60. 

rokoch 20. storočia bol hlavným cieľom hospodársky rast. Po zistení, že hospodársky rast samotný chudobu 

neodstráni, boli v 70. rokoch prijaté stratégie na znižovanie chudoby; v 80. rokoch dominovali oficiálnym 

politikám stabilizácia, regulácia trhu a konkurenčné výhody. Nárast chudoby v mnohých krajinách viedol 

k obnove záujmu o chudobu a snaha o zníženie počtu chudobných sa opäť ocitla v centre rozvojovej agendy 

v 80. rokoch (Ruggeri Laderchi, Saith, Stewart, 2003). 
9 Rozvojová pomoc je za kontroverznú tému považovaná najmä kvôli motívom, pre ktoré ju štáty poskytujú, nie 

vždy totiž ide o motívy altruistické. 
10 Užšie ako rozvojová pomoc je vymedzený pojem „oficiálna rozvojová pomoc“ (Official Development Aid, 

ODA). Výbor pre rozvojovú pomoc (Development Assistance Committee, DAC) OECD definuje ODA 

nasledovne: ODA tvorí súbor tokov do rozvojových krajín a multilaterálnych organizácii poskytovaných 

oficiálnymi agentúrami, vrátane štátnych a miestnych vlád, alebo ich výkonných agentúr, pričom každá 

transakcia spĺňa nasledujúce kritériá: jej hlavným cieľom je podpora hospodárskeho rozvoja a blahobytu 

rozvojových krajín, t. j. nemá komerčný charakter; obsahuje v sebe grantovú zložku vo výške minimálne 25%. 

(OECD) Definícia nezahŕňa mimovládne zdroje, t. j. pomoc poskytovanú súkromnými organizáciami a 

individuálnymi donormi. 
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Zároveň jednou z príčin chudoby sú nerovné obchodné podmienky medzi ekonomicky 

bohatými a chudobnými krajinami. (Nástrojmi na odstránenie chudoby sú podľa 

predstaviteľov tejto teórie štátny intervencionizmus a protekcionizmus.) Významný vplyv na 

formulovanie rozvojových politík mal aj neoliberalizmus. K jeho hlavným myšlienkam, 

aplikovaným aj v oblasti rozvoja, patrí rešpektovanie „neviditeľnej ruky trhu“, ktorá pomáha 

dosiahnuť najlepší možný výsledok, a teda jej pôsobenie je v záujme všetkých zúčastnených 

aktérov. Neoliberalizmus sa stavia do opozície voči štátnemu plánovaniu a zdôrazňuje 

individuálnu zodpovednosť. Medzi konkrétne opatrenia, diktované rozvojovým krajinám 

zástancami neoliberalizmu, patrí napr. privatizácia štátneho majetku, deregulácia trhu, 

odstránenie prekážok medzinárodnému obchodu, otvorenie sa zahraničným investíciám, 

znižovanie verejných výdavkov a tiež znižovanie daní. V dôsledku kritiky neoliberalistických 

opatrení, ktoré priniesli v rozvojových krajinách negatívne dopady, boli neoliberálne tézy 

modifikované tak, aby zohľadňovali sociálne dosahy zavádzaných politík. V ostatných 

desaťročiach je v rozvojovej teórii i praxi možné zaznamenať príklon k už zmieňovanému 

participatívnemu prístupu, ktorý kladie dôraz na zapojenie príjemcov pomoci do formulácie 

a realizácie rozvojových politík a aktivít.11 Dôraz sa tiež kladie  na rešpektovanie ľudských 

práv a trvalo udržateľný rozvoj (Gažovič, Profant, 2013). 

Je možné uviesť a diskutovať o mnohých rozdielnych nástrojoch, ktorých cieľom je znížiť 

počet chudobných ľudí na svete. Mnohé sú ekonomického, resp. hospodárskeho charakteru, 

iné zase z oblasti riadenia spoločnosti.12 Spomedzi nástrojov boja proti chudobe si osobitnú 

pozornosť zasluhuje Fair trade. Tomáš Profant charakterizuje Fair trade ako hnutie13, ktoré sa 

zaoberá dovozom produktov z krajín Juhu do krajín Severu, pričom sa usiluje o zlepšenie 

životných podmienok ľudí zapojených do výroby týchto produktov (označených  logom Fair 

trade). K zlepšeniu má dôjsť vďaka cene produktov, ktoré sú síce obvykle drahšie, ako iné 

obdobné produkty, ale kupujúci zaplatením kúpnej ceny výrobku zároveň prispieva 

k zlepšeniu situácie producenta (Profant, 2013). 

Fair trade takto vlastne odráža hlavnú myšlienku mnohých kritikov rozvojovej politiky a 

systému poskytovania rozvojovej pomoci (či už pre štáty, alebo jednotlivcom), ktorí vidia 

hlavnú príčinu pretrvávania chudoby v nevhodne nastavených podmienkach medzinárodného 

obchodu, či krátkozrakom a sebeckom prístupe konzumne nastavených „bohatých“ 

spoločností. Pre lepšiu ilustráciu uvedieme jeden príklad – nedávno, krátko pred finalizáciou 

tohto príspevku, sa v médiách objavila správa informujúca o štúdii, ktorú vypracovala 

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Podľa výsledkov štúdie skončí ročne v 

odpade až tretina vyprodukovaných potravín. Mrhanie jedlom na celom svete stojí ročne 570 

miliárd eur, a zo štúdie zároveň vyplýva, že na výrobu potravín, ktoré nikto nekonzumuje, je 

zbytočne produkovaných až 3,3 miliardy ton skleníkových plynov (Tretina potravín končí 

v koši, 14. 9. 2013). 

 

 

 

                                                 
11 Tom de Herdt a Johan Bastiaensen uvádzajú, že tento prístup nie je „žiadnou novinkou“, ale že si ho len 

„vypožičali“ z pozitívnych skúseností mimovládnych organizácií (de Herdt, Bastiaensen, 2004). 
12 Ondrej Gažovič a Tomáš Profant vymenúvajú napr. rast vďaka vývozu, industrializácia namiesto dovozu, 

koncept základných potrieb, trickle-down teóriu (spájajúcu bohatnutie bohatých so zlepšovaním situácie 

chudobných), boj proti chudobe prostredníctvom redistribúcie spojenej s rastom a neskôr dobré vládnutie, 

udržateľný rozvoj, ľudský rozvoj, rozvoj orientovaný na práva, globálne vládnutie...rozvojové aktivity zamerané 

na zmeny hospodárstva, priemyslu, aj ľudských charakterov...na poľnohospodárov, na drobných farmárov, na 

ženy...dokonca analyzujú postrozvojový prístup, t. j. odmietnutie konceptu rozvoja ako celku (Gažovič, Profant, 

2013). 
13 Fair trade nie je klasická rozvojová organizácia – slovenská Fair trade organizácia ho predstavuje ako 

„obchodné partnerstvo“. 
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Kto a ako by mal učiť o chudobe? 

Predstavili sme chudobu ako multidimenzionálny fenomén, a to tak z pohľadu jej prejavov, 

ako aj možností prístupov k ich riešeniu. Avšak napriek mnohorakému úsiliu trvajúcemu už 

niekoľko desaťročí, chudoba ostáva jedným z najzávažnejších globálnych problémov ľudstva. 

Domnievame sa, že na dosiahnutie každej zmeny je potrebné najprv pochopiť podstatu 

problému, a následne hľadať efektívne riešenia. Ale v prípade chudoby akoby niektorí aktéri 

podstatu problému vidieť nechceli, alebo len možno považujú zmeny, ktoré by bolo potrebné 

vykonať, za nerealizovateľné, a preto radšej zatvárajú oči pred skutočnými príčinami 

pretrvávania chudoby. Tom de Herdt a Johan Bastiaensen, napriek tomu, že v rámci diskusie 

o rozvojovej problematike konštatujú posun od makroekonomických, tzv. „top-down“ 

prístupov, k participatívnym, reflektujúcim „hlasy chudobných“, zároveň tvrdia, že boj proti 

chudobe stále prebieha na politickej úrovni (de Herdt, Bastiaensen, 2004). 

Preto je, podľa nášho názoru, prvoradé (no zároveň veľmi ťažké) dosiahnuť zmenu v myslení, 

pričom jednou z ciest, ako túto zmenu dosiahnuť, hoci zrejme ide o presvedčenie značne 

idealistické, je, že túto zmenu je možné docieliť prostredníctvom výchovy nových generácií. 

Považujeme za veľmi dôležité, aby bola problematike chudoby, resp. globálnemu 

rozvojovému vzdelávaniu, venovaná pozornosť od najnižších stupňov škôl. Samozrejme, nie 

je jednoduché nájsť vhodné metódy, ktorými by mohol byť výstižne a zároveň zrozumiteľne 

predstavený tak komplexný fenomén, akým globálna chudoba je. Multidimenzionálny 

charakter problematiky zároveň vyžaduje, aby sa na tvorbe učebných textov, pomôcok, 

a v ideálnom prípade aj priamo na vyučovacom procese podieľali profesionáli z rôznych 

odborov – sme presvedčení, že sa nám podarilo dostatočne preukázať, že chudoba a bohatstvo 

nie sú len ekonomické kategórie, a preto k problematike chudoby majú čo povedať nielen 

ekonómovia, ale aj sociológovia, politológovia, právnici, filozofi, historici, geografi, lekári, 

stavbári, poľnohospodári, ekológovia, atď.; a za obzvlášť prínosné považujeme 

sprostredkovanie názorov jednotlivcov a organizácií, ktorí sa priamo podieľali či už na 

poskytovaní pomoci, alebo nejakým iným spôsobom získali osobné skúsenosti s touto 

problematikou.  

Tom de Herdt a Johan Bastiaensen tiež vnímajú chudobu ako spoločenský „produkt“, pričom 

spoločnosť chápu ako „komplexný súbor vyjednávacích procesov a tých, ktorých voláme 

„chudobní“ sú v podstate ľudia, ktorí z toho či onoho dôvodu skončili pri vyjednávaní na 

porazenom konci.“ (de Herdt, Bastiaensen, 2004, s. 876) Žiada sa nám však dodať, že 

rozdeľovanie ľudí na víťazov a porazených považujeme v globalizovanom, vzájomne 

prepojenom svete, prinajmenšom za „hru s ohňom“. 

 

Záver 

Pojmy „chudoba“ a „bohatstvo“ sa rovnako ako s materiálnymi hodnotami môžu spájať aj 

s bohatstvom a chudobou ducha a pri tomto uhle pohľadu je veľmi diskutabilné, ktoré štáty 

majú byť označené ako bohaté, a ktoré ako chudobné. Pevne veríme, že nebude považované 

za príliš arogantné, keď za jednu z príčin materiálnej chudoby rozvojových štátov označíme 

nemateriálnu, duchovnú, chudobu štátov rozvinutých. Chceme tak len pripomenúť potrebu 

širokej informovanosti o problematike chudoby, ktorá sa mnohých z nás na prvý pohľad 

zdanlivo netýka, pretože patríme k tým šťastnejším, ktorí sa nemusia dennodenne vyrovnávať 

s existenčnými problémami. 
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NEVYHNUTNOSŤ JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA ABSOLVENTOV 

EKONOMICKÉHO A TECHNICKÉHO ZAMERANIA PRE 

GLOBALIZOVANÝ TRH PRÁCE 

NECESSITY FOR LANGUAGE EDUCATION OF GRADUATES WITH 

ECONOMIC AND TECHNICAL FOCUS FOR THE GLOBALISED 

LABOUR MARKET 
 

Martina Pľuchová, Daniela Hrehová 

 

Abstrakt  

Fenoménmi modernej doby je internacionalizácia a globalizácia európskych spoločensko-

kultúrnych a hospodárskych vzťahov. Dnešný absolvent potrebuje špecifické vzdelávanie a 

odbornú prípravu v oblasti multikulturalizmu. Znalosť výučby cudzieho jazyka je európskou 

nevyhnutnosťou a je neoddeliteľná od plurikulturalizmu, t. j. od chápania a rešpektovania 

inakosti kultúr (histórie, zvykov, tradícií a pod.) To vedie k rešpektovaniu predstaviteľa inej 

kultúrnej a jazykovej society, jeho názorov, myslenia a správania. Od absolventov 

ekonomického a technického zamerania sa očakáva, že hovorí aspoň jedným cudzím 

jazykom. Rozvíjanie a prehĺbenie cudzojazyčných kompetencií modernými vzdelávacími 

prístupmi, medzi ktoré patrí aj Globálne rozvojové vzdelávanie vedú k naplneniu 

požiadavkám praxe. 

Kľúčové slová: jazyk, komunikácia, trh práce, absolvent, globalizácia, vzdelávanie 

 

Abstract 

Phenomena of modern times is the internationalization and globalization of European socio-

cultural and economic relations thus today's graduates need specific education and training in  

growing multiculturalism. The knowledge of teaching a foreign language is European 

necessity inseparable from pluriculturalism, e. g. understanding and respect for diversity of 

cultures (history, customs, traditions, etc.). It leads to respect of representatives of another 

cultural and linguistic societies, their ideas, thinking and behaviour. The graduates of 

economics and technical majors are expected to speak at least one foreign language. 

Developing and deepening of language competencies by modern approaches including the 

global development education lead to fulfillment of requirements in the practice. 

Keewords: language, communication, labor market, graduate, globalization, education 

 

 

Úvod 

Marshall McLuhan, odborník na masmediálnu komunikáciu, v knihe Gutenbergova galaxia 

(2011), predpovedal, že svet sa čoskoro zmení na „globálnu dedinu“. Proces globalizácie je 

objektívnou a zákonitou tendenciou internacionalizácie hospodárstva, kapitálu, pracovných 

síl, technológií, informácií, obchodu a politiky. Globalizačný proces vedie k zvýšenej 

mobilite svetového obyvateľstva, k voľnému pohybu kapitálu, hyperkonkurencii,  vstupuje do 

každej profesie, zvyšuje nároky na interkultúrnu gramotnosť budúcich pracovníkov. 

Interkultúrne kompetencie vyrastajú z potreby pochopenia a ovládania špecifických 

kultúrnych, jazykových, sociálnych, ekonomických nuáns ľudí, rodín v dôsledku 

prisťahovalectva, akulturácie (Gutierrez et al.., 2000, s. 541-557), chudoby, nezamestnanosti 

a pod. (Davis, Proctor, 1989, s. 1-9), čo vedie ľudí k zmene postoja, hodnôt a správania 

(Garrison, 1999, s. 1999-2019) v závislosti na krajine pôvodu a individuálnych okolností 

a profesií (Pinderhughes, 1989). „Globálny absolvent“ sa bude musieť zaoberať reálnymi 

profesiami, ktoré väčšinou presahujú hranice jednotlivých profesií i národné hranice 
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(Adekola, Sergi, 2000). Nová ekonomika si totiž vyžaduje objavenie nového súboru 

schopností a zručností, ako je emocionálna inteligencia, kapacita pre zmeny, systémové 

myslenie, schopnosť učiť sa a intuitívne rozhodovať, sebamanažovanie (Dědina, Odcházel, 

2007), schopnosť obchodovať, riadiť uprostred zložitosti podnikania, globálnych problémov 

(nezamestnanosť, chudoba a pod., ), ktoré prebiehajú naprieč rozdielnym kultúram (Peng, 

2010, Lexikon, 2007). Jazyk je najľahšie identifikovateľnou odlišnosťou rôznorodých kultúr. 

Fantini (2000) hovorí o dvoch komponentoch, ktoré sú nápomocné pre úspešný rozvoj 

interkultúrnej komunikácie: uvedomenie si kultúrnej a jazykovej rozmanitosti. Otvorenosť k 

ostatným kultúram je predpokladom pre úspešné jazykové vzdelávanie a úspešné zamestnanie 

sa na európskom trhu práce. Väčšina absolventov ekonomických a technických odborov bude 

potrebovať komunikovať v cudzom jazyku, čítať a rozumieť odborným textom, dokázať sa 

ďalej vzdelávať a študovať autentické  cudzojazyčné materiály (Chosraviová, 2011). Napokon 

jazyk je viac ako komunikačný prostriedok, ale je to aj súčasť požiadaviek na kvalifikáciu, 

odbornú pripravenosť, profesionálny výkon povolania budúcich absolventov.  
 

Znalosť cudzieho jazyka – požiadavka na trhu práce 

So vstupom Slovenska do Európskej únie sa otvoril európsky pracovný trh a táto skutočnosť 

významne ovplyvnila edukačné systémy všetkých členských štátov – v snahe čo 

najefektívnejšie a čo najkvalitnejšie pripraviť mladých ľudí na nové nároky a na schopnosť 

využívať nové možnosti, ktoré prináša rastúce tempo technického pokroku, prijímajú nové 

ciele vzdelávacej politiky, ktoré sú zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií kultúrnych, 

najmä však kompetencií jazykových. Na úrovni organizácií, firiem, ekonomických zoskupení 

či štátov vznikajú modely kľúčových kompetencií. Zo strany zamestnávateľov bol zostavený 

rebríček desiatich najdôležitejších kľúčových kompetencií (Chalupová, 2010, Jezberová, 

2007), kde majú svoje zastúpenie: komunikácia (schopnosť efektívne komunikovať ústne 

i písomne v cudzom jazyku) a kultúrna citlivosť (schopnosť pochopiť, využiť rozdielnosť). 

Požadovaná miera ich dôležitosti presahuje 96%. (Veteška, Tureckiová, 2008). Práve 

globálne rozvojové vzdelávanie je vzdelávacím prístupom k dosiahnutiu výučby, ktorá vedie 

k hlbšiemu porozumeniu rozdielnosti kultúr, špecifík rôznych komunít a rozdielov medzi 

nimi, k poznaniu dejín, filozofie a základných univerzálnych konceptov humanity (ekonómia, 

sociálna spravodlivosť, spravodlivý obchod, rodová rovnosť, diverzita a pod.), k rôznorodosti 

a nerovností na svete, k príčinám ich existencie a možnostiam riešenia problémov s nimi 

spojených. Študentom často uniká prepojenosť globálnych vzťahov vo svete, lebo súčasný 

vzdelávací systém ich na to nepripravuje (TASR, 2013). „Byť globálne gramotný“ znamená 

uspieť na trhu práce, zamestnávateľ oceňuje globálnu gramotnosť, čo predpokladá 

otvorenosť k novým informáciám, pohľadom, chápaniu,  neustálej zmene, prehodnocovaniu. 

Aj ústna komunikácia v cudzom jazyku bola v národnom prieskume identifikovaná ako cenná 

pre získanie zamestnania a úspešnú pracovnú výkonnosť (Winsor, 1999, s. 170-179). Podľa 

ďalšieho prieskumu zamestnávateľov pri prijímaní uchádzačov o zamestnanie zaujíma 

predovšetkým jazyková a počítačová gramotnosť (Reisová, 2002), rovnako ako schopnosť 

pracovať v tíme a s ľuďmi z rôznych multikultúrnych prostredí (EU Carees, 2013). Výsledky 

štatistického spracovania výskumu pre sledovanú oblasť jazykových zručností uvádzajú, že až 

68,8% zamestnávateľov na trhu práce z 35 pozorovaných, vyžaduje dve jazykové vedomosti. 

Naopak 31,3% zamestnávateľov si u uchádzačov vystačí s jednou požiadavkou na ovládanie 

svetového jazyka. Pri použití váženého aritmetického priemeru je priemerný počet 

požiadaviek na jazykové vedomosti pripadajúci na jednu pracovnú ponuku 1,04 (Euroactiv, 

2006). Napriek tomu štatistiky uvádzajú, že 83 % absolventov nefilologického zamerania 

ovláda mierne pokročilú znalosť cudzieho jazyka, zatiaľ čo 73 % firiem požaduje znalosť 

stredne pokročilú (IAESTE, 2009). No predsa ešte stále platí, že zlá znalosť jazyka je lepšia 

ako žiadna. Znalosť aspoň dvoch cudzích jazykov by mala byť základnou schopnosťou 



 

93  

všetkých, ktorí chcú študovať a pracovať v dnešnej slovenskej či zahraničnej firme, prípadne 

inej krajine EÚ. To tvrdí iniciatívna správa, ktorú schválilo plénum Európskeho parlamentu 

(Euroactiv, 2008). Politika „viacjazyčnosti“ Európskej komisie vychádza z podpory 

fungujúcej multilinguálnej ekonomiky, sprístupňovania legislatívnych dokumentov a 

procedúr všetkým občanom – zamestnancom EÚ v ich vlastnom jazyku a z podpory 

jazykového vzdelávania a rôznorodosti. Nové programy, ktoré sú implementované od roku 

2007 (Kultúra, Mládež v akcii a Program celoživotného vzdelávania) rovnako nadväzujú na 

podporu viacjazyčnosti (Vaša Európa, 2006). Jazykové zručnosti sa stali jednou z nosných 

tém Európskeho roka pracovnej mobility. Európska komisia zastáva názor, že európske firmy 

potrebujú jazykovo zdatných globálnych zamestnancov. Týka sa to najmä firiem, ktoré buď 

obchodujú alebo vyvíjajú iné komerčné aktivity vo viacerých členských krajinách s 

rozdielnym jazykovým prostredím. Rodrigo Alsina (1999) rozlišuje tri druhy situácií, ku 

ktorým môže dôjsť v interkultúrnych stretnutiach, keď:  

 jeden hovoriaci musí použiť na komunikáciu cudzí jazyk, zatiaľ čo druhý hovoriaci 

používa svoj materinský jazyk;  

 obaja hovoriaci majú spoločný materinský jazyk, ale ich kultúra môže byť odlišná;  

 hovoriaci využijú na komunikáciu tretí spoločný jazyk.  

Preferuje sa predovšetkým anglický jazyk (Euroinfo 2008, 2009)1, pretože sa stal 

„celosvetovým štandardom“,  symbolom moci, aktuálnosti a technologickej výnimočnosti, 

jednoducho prestížou hovoriť týmto jazykom“ (Dvořák a kol. 2010). Je odrazom vonkajších 

prejavov prebiehajúcej internacionalizácie a globalizácie hospodárskej sféry (Jakubéczyová, 

2006). Hoci štúdia prezentovaná Davidom Graddolom uzatvára: „Jednojazyční anglicky 

hovoriaci absolventi budú čeliť neradostnej ekonomickej budúcnosti, nakoľko sa ukazuje, že 

kvalifikovaní viacjazyční mladí ľudia majú v globálnych spoločnostiach a organizáciách  

konkurenčnú výhodu“ (Gradoll, 2006). Tí, ktorí ovládajú aj „neobvyklejšie“ reči sú na 

pracovnom trhu čoraz zaujímavejší (Euroinfo 2009). Budúci absolvent musí počítať s tým, že 

nebude stačiť preukázať znalosť iba dokladmi či certifikátom alebo vysvedčením, resp. 

tvrdením, že jazyk ovláda (hoci znalosť jedného jazyka je dnes slabou výbavou) (Pajtinka, 

2009). Po ukončení vysokej školy by mal každý komunikovať aspoň v jednom svetovom 

jazyku, ako dôležitej požiadavky pre zamestnateľnosť v globalizovanej Európe (Diamond, 

2007), ovládať ho na rôznych úrovniach, v závislosti od typu pracovnej pozície, pracovnej 

náplne, odboru apod. V hospodárskom prostredí je cudzí jazyk chápaný ako nástroj prenosu 

vedenia, hodnôt, skúseností a cieľov, úspechu (EÚ, 2010)2. V interakcii s 

komunikačným partnerom z inej kultúry nadobúda dve protikladné vlastnosti: môže viesť 

k vzniku rozličných nedorozumení, prípadne ich môže objasňovať. Z toho vyplývajú pri 

verbálnej interkultúrnej komunikácii tri zásadné problémy: viacvýznamovosť pojmov (niekedy 

ide len o jemné odtienky, inokedy o úplný významový posun), interferencia (prelínanie, 

kríženie pojmov), absencia ekvivalentného pojmu v cieľovom jazyku.  

A v neposlednom rade problémom sa stáva aj nonverbálna interkultúrna komunikácia 

(mimika, paralingvistika, haptika, prostredie, čas, proxemika, vizuálny kontakt (Bedrnová, 

                                                 
1 Podľa výsledkov prieskumu Eurobarometra ovláda tento jazyk až 34% obyvateľov členských štátov, je preto 

dôležitým jazykom v medzinárodnom obchode a podnikaní. Nasleduje nemčina s 12% a francúzština s 11%. 

Španielčinu a ruštinu ako „cudzí“ jazyk ovládalo 5 % respondentov.  
2 Michael Fitch, šéf firmy, uviedol: „Podniky, ktoré zamestnávajú ľudí s jazykovými znalosťami môžu 

dosiahnuť až 44% vyšší vývoz ako tí, ktorí nemajú. Tvrdí, že našiel jasnú súvislosť medzi jazykmi a exportným 

úspechom. Straty podnikov totiž majú za následok komunikačné bariéry. Ak by všetci vyvážajúci (malé a veľké 

podniky – investovali do cudzích jazykov pre svojich zamestnancov, prípadne zamestnali absolventa  zdatného s 

cudzom jazyku, mohli by to byť veľmi významné zisky do ekonomiky. Podľa nedávnej celoeurópskej štúdie, 

napríklad 11 % malých a stredných podnikov uviedlo, že prišli o obchodné kontrakty, lebo ich organizácia 

nedisponovala potrebnými jazykovými schopnosťami.  
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Nový, 2002), ktorá umožňuje obsah komunikácie dešifrovať alebo interpretovať. Reč tela je 

ako jazyk kultúrne špecifická, preto je niekedy obtiažne dekódovanie významu 

prostredníctvom vlastnej kultúry. To znamená, že byť schopný komunikovať v cudzom 

jazyku zahŕňa okrem znalosti lingvistických kódov a neverbálnych znakov aj získanie 

interkultúrnej kompetencie, ktorá sa rozvíja spolu so štúdiom jazyka vo všetkých kultúrnych 

dimenziách. Nakoľko v európskej dimenzii vzdelávania podľa Walterovej (1997) nejde len o 

jazykové vzdelávanie, vzdelávanie v Európe, ale aj o prípravu na život v nej. 

 

Interkultúrna edukácia s ohľadom na  jazykové zručnosti  

Transnacionalizácia podnikov a masívna mobilita obyvateľov spôsobili, že sa vzťahy medzi 

centrom a perifériou, medzi „prvým a tretím svetom“, rozvinutými a rozvojovými krajinami, 

ako sme si ich zvykli nazývať, organizujú odlišne a „po novom“. Kultúrna a jazyková 

diverzita súčasnej Európy, s ktorou každodenne prichádzame do styku a potreba komunikácie 

neustále silnie. Znalosť cudzích jazykov ako lingvistických nástrojov sama k dosiahnutiu dnes 

tak dôležitých interkultúrnych komunikačných kompetencií však nestačí. K tomu je potrebná 

znalosť kultúrne špecifických pravidiel interakcie. Preto je potrebné ciele vysokoškolskej 

edukácie zamerať  

 na oblasť formovania postojov (k sebe, druhým, k ľuďom a skupinám, hodnotám),  

 na rozvíjanie zručností a schopností (sebavyjadrovanie, vnímanie druhých, vzájomnú 

komunikáciu, spoluprácu, rozhodovanie, riadenie, hodnotenie),  

 vedomostí (informácie o sebe i druhých, o komunikácii, postojoch, hodnotách)  

 a na tvorbu „interakcií a intervencií medzi príslušníkmi rozličných kultúrnych skupín 

(zameraných na rozvoj rešpektovania, empatie, tolerancie, rovnosti a spravodlivosti)“ 

(Lara, at al, 2004), ktorými sa rozvíja ľudský a globálny potenciál absolventov, tým 

lepšie sa uplatnia v reálnom trhu práce.  

Osvojovanie si cudzieho jazyka v modernej edukácii je spojené s konceptom vnímavosti voči 

cudzím kultúram. A to predstavuje dôležitý krok k interkultúrnym kompetenciám. Tu sa 

otvára priestor pre viaceré účinné cesty, ktorými možno modifikovať a optimalizovať 

interkultúrnu edukáciu s ohľadom na  jazykové zručnosti. V tomto smere bude potrebné urobiť 

niekoľko krokov: 

 zohľadňovať jazykový aspekt v celom výchovno-vzdelávacom procese na fakultách 

technického a ekonomického zamerania, 

 utvoriť na seminároch, prednáškach, konzultáciách, pracovných stretnutiach také 

ovzdušie, aby každý cítil potrebu prispôsobiť od najnižšej úrovne ovládania jazyka 

zásadám sociálnej kohézie v európskych krajinách a stierať rozdiel medzi 

vyučovaným cudzím jazykom a jazykom používaným v praxi (CVTips, 2010), 

 výučbový program postaviť viac na situáciách, nie na gramatike (Diamond, 2010), 

 odstrániť pretrvávajúcu tendenciu v niektorých vysokoškolských odboroch - vyučovať 

skôr a len akademickú angličtinu, ale aj ďalšie cudzie jazyky (IVO, 2011),  

 umožniť na pracovných stretnutiach, seminároch, prednáškach, konzultáciách 

vymieňať si skúsenosti či poznatky z rôznych oblastí v cudzom jazyku,  

 študovať študijné programy v cudzom jazyku, pre možnosť získania dvojitých 

diplomov, 

 pre bohatosť reči odporučiť minimálne dva postupy: všímať si komunikáciu ľudí, ktorí 

sú uznávaní a sú spoločenskými pozitívnymi vzormi a čítať beletriu (t.j. nielen 

odborné časopisy, ale aj literatúru oddychového charakteru), 

 umožniť vznik troch podľa možností homogénnych skupín podľa úrovne ovládania 

cudzieho jazyky, potrebám ktorých sa jednotliví vyučujúci dokážu lepšie prispôsobiť,  

 utvárať priaznivé podmienky na rozširovanie a popularizáciu vedeckých poznatkov 

v cudzom jazyku doma i v zahraničí,  
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 pripraviť konferencie, jazykové okienka vo vysokoškolských médiách či časopisov, 

rozšíriť možnosti interdisciplinárneho štúdia, napr. formou ŠVOČ,  

 zapojiť nové technológie do vyučovania praktického jazyka, t.j. prispieť i k 

zmodernizovaniu vyučovania na univerzite; práca s novými technológiami (ako napr. 

Moodle, internet) pôsobí na študentov často motivujúco, lebo zodpovedá aj ich 

záujmom, 

 používať alternatívne komunikačné metódy (talkshow, stretnutia na pôde i mimo 

univerzity so svetovými osobnosťami vedy, kultúry a umenia a pod.), 

 na tréningoch cudzieho jazyka používať Európske jazykové portfólio ako nástroj 

autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka (Pytel, 2009),  

 uprednostňovať inovatívne metódy a formy výučby, ako sú napr. tvorba 

myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované 

vyučovanie (CLIL), hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, 

personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy, riadenú a voľnú diskusiu, 

audio-/video-prezentácie riešenia úloh (Štěpničková, 2011; Ragauskas, 2008), 

 eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji 

jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa študentov, ich schopnosti 

(Pash a kol., 1998),   

 v jazykovej príprave obsah výučby neustále prispôsobovať novým trendom (zamerať 

sa na odborný jazyk, obchodnú prezentáciu a komunikáciu, medzinárodné podnikanie 

a obchodnú komunikáciu, či všeobecný jazyk, s prihliadnutím na odbor, 

 „v pedagogickom biznise“ sa snažiť študentom „vlievať“ obrovské jazykové 

sebavedomie na odstránenie jazykovej bariéry pre ich rozlet, 

 vzdelávanie stavať na kritickom, tvorivom myslení a spracovávaní informácií, ktoré 

napomáhajú k osobnostnému rastu a následne k väčšej miere pochopenia a otvorenosti 

k druhým ľuďom, 

 umožniť poznanie špecifických daností vlastnej kultúry - vlastného sebauvedomenia 

pre pochopenie odlišnosti inej kultúry a schopnosti porovnávania kultúrnych modelov,  

 viesť študentov chápať potrebu celoživotného vzdelávania sa v cudzom jazyku a 

interkultúrnej komunikácii – vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, byť 

otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, snažiť sa presadzovať princípy empatie, 

solidarity, rovnosti a spolupráce medzi tzv. rozvinutými a tzv. rozvojovými krajinami, 

 a v neposlednom rade zvyšovať povedomie o globálnych témach (nezamestnanosť a 

diskriminácia, aspekty globalizácie a globálne problémy vo svete, chudoba 

a nerovnosť, svetový obchod a udržateľný rozvoj a pod.), ktoré sa týkajú každého 

jednotlivca, naviac poskytujú aj priestor na zmenu postojov absolventov a posilňujú 

uvedomenie si seba samého a vlastného poslania v spoločnosti a vo svete, v živote a v 

práci.  
Zhrňujúce kroky odporúčame integrovať do vysokoškolskej edukácie, nakoľko pomôžu, 

umožnia absolventom prispôsobiť sa a čeliť výzvam globálneho multikultúrneho sveta. 

Partnerstvo pre 21. storočí (2011), národná organizácia, ktorá podporuje zručnosti študentov 

v línii novej globálnej ekonomiky, odporúča: „akademické predmety musia vytvoriť základ 

pre konverzáciu v rôznych svetových jazykoch, interkultúrnu komunikáciu, občiansku a 

ekologickú gramotnosť a globálne povedomie, vrátane informačnej, mediálnej a 

technologickej gramotnosti“. 

 

 

 

 

http://www.google.sk/search?hl=sk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kate%C5%99ina+%C5%A0t%C4%9Bpni%C4%8Dkov%C3%A1%22
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Záver 

V súčasnosti cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia zohrávajú dôležitú úlohu v 

multilingválnej Európe v procese jej zjednocovania sa. Interkultúrne a jazykové vzdelávanie 

na vysokých školách technického a ekonomického zamerania je pedagogická reakcia na 

situáciu a dôsledky globalizačných tendencií, občianskych požiadaviek, ale i 

zamestnávateľských. Firmy totiž začínajú pracovať v interkultúrnych podmienkach 

globálneho prostredia, prehlbujú  svoje ekonomické zámery, cielene a tvorivo sa prispôsobujú 

meniacemu sa svetu 3. tisícročia. Bez veľkých analýz môžeme tvrdiť, že nielen cudzie jazyky, 

ale i všetky odborné, a spoločensko-vedné predmety na technických univerzitách 

a ekonomických fakultách poskytujú veľký priestor na realizáciu cieľov globálnej a 

interkultúrnej edukácie. Svojimi používanými metódami a svojou komplexnosťou smerujú až 

ku kompetenciám potrebným pre život a prácu v kultúrne pluralitnej spoločnosti, t.j. aby boli 

absolventi schopní komunikovať písomne i ústne v cudzích jazykoch na základe  

 poznatkov/skúseností z cudzích kultúr a konať na základe poznatkov/informácií o 

rôznych etnických a kultúrnych skupinách, predovšetkým o tých, s ktorými sa delia o 

svoj životný priestor;  

 schopnosti/zručnosti orientovať sa v kultúrne pluralitnom svete a využívať 

interkultúrne kontakty a dialóg na obohatenie seba aj iných;  

 postojov/hodnôt tolerancie, rešpektu a otvorenosti k odlišným skupinám a životným 

formám vrátane vedomia potrebnosti osobnej angažovanosti (Buryánek, 2002); 

a tiež aby boli absolventi schopní rozvíjať vyššie motívy, emocionálnu inteligenciu, 

prosociálne správanie, formovať ušľachtilé hodnoty ako sú láska, úcta, rešpekt, rovnosť, 

dobrá vôľa, dôvera, tolerancia, vzájomná pomoc a spolupráca. 

Školy, ale i agentúry, organizácie musia hľadať vhodné spôsoby a metódy, praktické 

aplikácie, ako podporovať interkultúrnu a jazykovú kompetenciu v rámci ďalšieho 

vzdelávania globálnych absolventov – budúcich manažérov, obchodníkov, podnikateľov, 

rozvojových pracovníkov, tzv. practitioners, ktorí sa vďaka interdisciplinárnemu zameraniu 

výučby budú vedieť adekvátne uplatniť na „globálnej“ stoličke a dokážu pretransformovať 

poučky z akademického prostredia do praxe. Lebo len v edukačnom procese – „povedz, ukáž 

a nechaj vyskúšať“ (Sliacka, 2013), vedie k dlhodobo najstabilnejším schopnostiam 

zapamätať si vedomosti a osvojiť potrebné zručnosti. 

 
Príspevok je výsledkom riešenia čiastkovej úlohy vedeckého projektu MŠVVaŠ SR KEGA č. 015TUKE-4/2013 

Vytvorenie predmetu Základy podnikateľských zručností. 
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