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Abstract: Distance Education for Environmental Protection and Sustainable 

Regional and Local Development in Slovakia. The project is realized from March 2005 
till February 2007. Aims of the project were designed as follows: developing and 
implementing a pilot course for a further education programme, strengthening the field 
of municipal and regional environmental protection and sustainable development in 
Slovakia, enabling employees and decision-makers of local and regional level to cope 
with environmental and sustainability questions on the municipal and regional level (in 
accordance with existing and forthcoming EU-regulations). These goals are 
additionally supported by a German-Slovakian know-how and technology-transfer, 
while accounted researchers of the project are: Comenius University in Bratislavy 
(namely Dpt. of Landscape Ecology) and University in Lüneburg (namely Institut for 
Environmental Communication). The project is supported by German Foundation – 
DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) located in Osnabrück. 

Cie om projektu „Dištan né štúdium ochrany životného prostredia a 
udržate ného miestneho a regionálneho rozvoja na Slovensku“ bolo vypracova
model vzdelávania v oblasti starostlivosti o životné prostredie pre potreby 
miestnej samosprávy na Slovensku, ako aj jeho praktické overenie. Hlavnou 
cie ovou skupinou vzdelávacieho programu boli volení predstavitelia miestnej 
samosprávy a zamestnanci miestnych samospráv, a to najmä zo stredných a 
malých obcí. 

Projekt sa realizuje od marca 2005 a jeho ukon enie je plánované na 
koniec februára 2007. Na jeho realizácii sa podie ajú: Inštitút pre komunikáciu 
v oblasti životného prostredia Univerzity v Lüneburgu (Institut für 
Umweltkommunikation) ako hlavný nemecký partner a Katedra krajinnej 
ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako 
hlavný slovenský partner. Významnou inštitúciou, ktorá je zapojená do projektu 
je Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Projekt je spolufinancovaný 
nemeckou nadáciu „Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie v 
Osnabrücku (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU)“. 
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Navrhnutý a neskôr realizovaný model vzdelávania využíva metódy 
dištan ného štúdia. Dištan né štúdium, ktoré sa v rámci projektu uplat uje, je 
moderným efektívnym spôsobom vzdelávania. Ide o kombináciu 
individuálneho štúdia a intenzívnych seminárov, ktoré minimálne zasahujú do 
pracovného života ú astníkov. Pri tvorbe dištan ného štúdia sa prihliadalo na 
osobitosti potrieb vzdelávania pre samosprávu v oblasti tvorby a ochrany 
životného prostredia, udržate ného miestneho a regionálneho rozvoja, ale aj na 
požiadavky komunikácie a projektového manažmentu. Ú astníci dištan ného 
štúdia získali po jeho absolvovaní nové vedomosti podporené ukážkami 
najlepších domácich a zahrani ných skúseností a tiež praktické zru nosti, ktoré 
môžu uplat ova  vo svojej každodennej práci.  

Návrh projektu vychádzal z analýzy sú asného stavu a aktuálnych potrieb 
vzdelávania volených predstavite ov a zamestnancov miestnej samosprávy v 
Slovenskej republike, ale tiež zo zahrani ných skúseností, ktoré do projektu 
vložil zahrani ný partner, ako aj skúsení slovenskí lektori. Bol spracovaný ako 
otvorený a flexibilný systém, ktorý bude možné prispôsobi  meniacim sa 
podmienkam a neustálym potrebám zvyšovania odbornej a kvalifika nej úrovne 
v oblasti starostlivosti o životné prostredie a udržate ného rozvoja v rámci práce 
miestnej samosprávy. 

REALIZÁCIA PROJEKTU 

Distan né štúdium zahr ovalo vlastné štúdium, semináre realizované 
formou školenia, ktoré sa uskuto nili na Slovensku pod vedením slovenských 
lektorov, a študijnú cestu do Nemecka, ktorá bola odborne vedená nemeckými 
lektormi.  

Už od po iato ných prác na príprave vzdelávacieho modelu bolo 
navrhnutých 10 tematických okruhov, ktorým bola venovaná pozornos  po as 
celej doby riešenia projektu. K týmto okruhom bolo slovenským partnerom 
projektu vypracovaných v r. 2005 10 metodických príru iek (aktualizované boli 
v auguste 2006), ktoré boli ú astníkom postupne podrobnejšie objasnené na 
seminároch. Tematické okruhy boli nasledovné:  

Politika životného prostredia – od európskej po miestnu úrove  (autorka 
metodickej príru ky: doc. Ing. Daniela Švihlová, CSc.),  

Manažment životného prostredia na miestnej úrovni (prof. RNDr. Mária 
Kozová, CSc. a doc. RNDr. Katarína Pavli ková, CSc.),  

Udržate ný rozvoj a miestna Agenda 21 (REC Slovensko),  

Komunikácia v oblasti životného prostredia (doc. RNDr. Katarína Pavli ková, 
CSc.),  

Environmentálne aspekty priestorového plánovania (krajinné plánovanie) 
(doc. Ing. Peter Jan ura, CSc.),  
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Posudzovanie vplyvov inností na životné prostredie a strategické 
environmentálne hodnotenie (prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. a doc. RNDr. 
Katarína Pavli ková, CSc.),  

Ochrana prírody a krajiny na miestnej úrovni (RNDr. Eva Pauditšová, PhD. a 
Ing. Tamara Rehá ková, PhD.),  

Odpadové hospodárstvo (RNDr. So a Antalová, CSc.),  

Zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd (doc. Ing. Annamária 
Švecová, CSc.),  

Projektový manažment (Mgr. Katarína Butkovská a Ing. Martin atloš).  

Semináre organizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s 
Katedrou krajinnej ekológie PriF UK formou školení. Školenia boli postupne 
organizované v 3 regiónoch Slovenska (západné, stredné, východné). Vä šina 
seminárov sa konala v rovnakom meste – obci, odkia  pochádzali niektorí 
ú astníci projektu. Túto skuto nos  sme využili na to, aby nás naši „hostitelia“ 
podrobnejšie informovali o rozvojových plánoch svojich obcí alebo miest. 
Výber ú astníkov, bol zvolený tak, aby ich po et z jedného regiónu bol 15 – 20. 
Semináre sa uskuto nili v 2 cykloch, prvý prebiehal od septembra 2005 do 
januára 2006, druhý v septembri a októbri 2006. 

Neoddelite nou sú as ou overovaného modelu vzdelávania bola  
2-týžd ová študijná cesta do Nemecka, ktorá bola zameraná na praktické 
skúsenosti predstavite ov nemeckých samospráv a ich združení. Táto sa 
realizovala v r. 2006.  

ZHODNOTENIE ZÍSKANÝCH POZNATKOV  

Pre vä šinu ú astníkov bol tento modul vzdelávania ich prvou 
skúsenos ou s dištan ným štúdiom. Niektorí však už absolvovali iné školenia a 
vedeli preto porovna  a kvalifikovanejšie posúdi , o im tento spôsob s takou 
novou formou (a pod a názoru vä šiny ú astníkov ve mi vhodnou formou 
štúdia) priniesol. Ú astníci zdôraznili ve ký význam „interaktívnych“ foriem 
vzdelávania, pretože pomáhajú pri prenose nových poznatkov do riadenia 
samosprávy, o sa deje práve teraz pri prechode ve kého po tu kompetencií na 
obce a samosprávne kraje. 

Takéto formy vzdelávania boli pod a ú astníkov projektu osobitne 
dôležité pre starostov, ktorí majú najbližšie k šíreniu informácií a zavádzaniu 
nových postupov medzi širokú verejnos  a majú vysoké rozhodovacie 
kompetencie. Za dôležité považujú, ale takéto kurzy aj odborní pracovníci – 
špecialisti miestnej samosprávy, ktorí mali možnos  preh bi  si svoje doterajšie 
vedomosti a porovna  postupy svojej každodennej práce. 

Ve mi užito né bolo pre ú astníkov zdôraznenie potreby hodnoti  pri 
rozvojových dokumentoch nielen prírodné hodnoty, ale aj krajinárske aspekty a 
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historické pamiatky (aj s miestnym významom), zvyšovanie povedomia 
ob anov napr. budovaním náu ných chodníkov a pod. 

V Nemecku mali ú astníci možnos  prakticky vidie , o prináša efektívny 
proces decentralizácie a tiež, aké kroky nás v alších rokoch na tejto ceste ešte 
len akajú. Ve mi podrobne sa vysvetlila nevyhnutnos  a postup reformy 
spájania menších obcí a zavádzania ú innejších foriem spolupráce medzi 
obcami. Ú astníkov zaujal najmä nový systém fungovania obcí v Nemecku po 
procese ich zlu ovania. Túto úlohu má Slovensko iba pred sebou. 

Ú astníci mali možnos  získa  ur itú víziu, o pozitívne v praxi prináša 
„zlú enie samospráv menších obcí“. Získali tým ur itú predstavu o o akávanom 
scenári/scenároch alšej pripravovanej etapy reformy verejnej správy na 
Slovensku. Toto sú mimoriadne cenné poznatky, nako ko komplexné riešenie 
tejto problematiky na Slovensku zatia  nemá ve kú podporu práve zo strany 
malých obcí. Za cenný považovali ú astníci výklad celého procesu 
zjednocovania obcí, tak ako prebiehal v Nemecku. Zaujímalo ich predovšetkým, 
ako sa to dotklo konkrétnych kompetencií malých a stredne ve kých obcí, ako 
sa podarilo dosiahnu  spolo ný prospech pre všetky zlú ené obce (bez oh adu 
na ich ve kos ), ako funguje samospráva v rámci zlú ených obcí, ako sa delia 
finan né prostriedky, aká ve kos  a po ty obyvate ov „zlú ených obcí“ sú 
optimálne a pod. 

Zámerom projektu bolo zárove  prispie  k preh beniu spolupráce medzi 
Univerzitou Komenského v Bratislave a Združením miest a obcí Slovenska, o
sa v plnej miere podarilo. Z poh adu ZMOS projekt splnil o akávania, 
vzh adom na ur itý asový, technologický, právny, spolo enský a najmä vo 
finan nom zabezpe ení predstih SRN pred Slovenskom, dali získané poznatky 
samospráve námety ako v podmienkach Slovenska skvalitni  vlastnú innos
miest a obcí v oblasti životného prostredia. 

Je pre nás potešite né, že prakticky všetci ú astníci nami navrhnutého 
vzdelávania by ho odporu ili (a viacerí z nich už aj odporú ali) svojim 
priate om a kolegom. Aj samotní ú astníci by mali záujem o ú as  na alšom 
dištan nom vzdelávaní. Pod a vä šiny ú astníkov, práve takáto forma – 
kombinácia samoštúdia metodických príru iek, seminárov, študijnej cesty s 
vypracovaním vlastného prakticky orientovaného projektu je ve mi dobre 
koncipovaná, a aj ke  je asovo náro ná, dá sa zladi  s pracovnými 
povinnos ami zú astnených.  

VYUŽITIE VÝSLEDKOV 

Ú astníci projektu, pod a ich vyjadrení, využijú resp. už využili získané 
vedomosti aj pri tvorbe nových všeobecne záväzných nariadení (VZN), kde 
zapracujú aj inšpiratívne skúsenosti zo systémov realizovaných napr. v meste 
Lüneburg (napr. vo VZN o komunálnom odpade, istote verejného poriadku a v 

alších oblastiach). Niektorí ú astníci – primátori a starostovia uvádzali, že vo 
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svojej praxi už využili viaceré získané poznatky aj pre informovanie poslancov 
a odborných pracovníkov. Ocenili tiež, že okrem metodických príru iek dostali 
od všetkých slovenských lektorov ich prezentácie, takže tieto mohli priamo 
využi  pre vzdelávanie na úrovni svojej obce – mesta.  

Výsledky projektu sme zárove  ve mi dobre využili aj pri výu be 
denných a externých študentov na všetkých zapojených univerzitách 
(Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach, 
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Fakulta ekológie a 
environmentalistiky TU vo Zvolene). Napr. na Prírodovedeckej fakulte UK v 
Bratislave sme vypracované metodické pomôcky odporu ili študentom 3. 
ro níka externého bakalárskeho štúdia Geografia vo verejnej správe ako 
dopl ujúci študijný materiál (išlo o skupinu 120 externých študentov, v ktorej 
viac ako polovica v sú asnosti pracuje vo verejnej správe). Metodické príru ky
úspešne využili aj študenti magisterského štúdia environmentálne zameraných 
odborov pri vypracovávaní svojich diplomových prác orientovaných na 
problematiku samosprávy.

Významným prínosom projektu bolo vytvorenie partnerstva medzi 
ú astníkmi a lektormi, ke  sa v rámci projektu podarilo posilni  partnerstvo 
medzi ú astníkmi z rôznych astí Slovenska a tiež medzi ú astníkmi a lektormi. 
Nešlo teda o klasické školenie (prednášajúci – ú astníci), ale aj o vzájomnú 
výmenu skúseností. 

ZÁVER 

Záverom by sme chceli konštatova , že kombinácia dištan ného štúdia s 
praktickými ukážkami v teréne po as študijnej cesty v Nemecku, kde mali 
ú astníci zárove  možnos  porovnania svojich doterajších skúseností s 
nemeckým fungovaním miestnej samosprávy, sa ukázala ako ve mi zaujímavá a 
podnetná pre slovenských starostov a odborných pracovníkov samosprávy.  


