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Abstract: Environmental education in nature and landscape protection by using 
Internet portal www.enviro-edu.sk. Actual level of environmental and ecological 
education request exploitation of new forms of approach to information and allows 
transition for creation of supplementary education forms. Education through Internet is 
very popular now because of its advantage to obtain information very easy direct from 
your table and individual regulation of teaching time and rate. People have also 
possibility to choose various sources of information and compile mosaic which reflex 
their own demands. In general the interest on environment and nature protection 
rapidly move up in last decade. In effort to form valid education dealing with nature 
and landscape protection internet portal www.enviro-edu.sk was provided under 
support of KEGA grant 3/4183/06. At present 5 message source can be fined in it: (1) 
Landscape; (2) Nature protection; (3) Biodiversity; (4) Environmental problems; (5) 
Natural source. Portal also offer information about founder (Department of 
Ecosozology and Physiotacticts) as well as some students projects.  
 
Kľúčové slová: internetový portál www.enviro-edu.sk, environmentálne 
vzdelávanie, ochrana a využívanie prírody a krajiny 
 
 

Vzdelávanie v oblasti životného prostredia prešlo v poslednom desaťročí 
významnými zmenami zasahujúcimi nielen do oblasti a charakteru riešených 
problémov, ale aj do formy ich podania a interpretácie v nadväznosti na 
technické, ekonomické a v neposlednom rade aj sociálne aspekty. 
Environmentálne a ekologické vzdelávanie si v súčasnosti vyžaduje využívanie 
nových foriem prístupu k informáciám, ktoré môžu byť pravidelne dopĺňané o 
najnovšie poznatky a tvoriť doplnkové formy výchovy a vzdelávania. Jednou z 
možností ako zrealizovať túto požiadavku, je aj využívanie moderných 
informačných technológií, ktoré umožňujú obohatenie študijného materiálu o 
mnohé vizuálne a zvukové efekty, čím sa zvyšuje efektivita vzdelávacieho 
procesu. Zároveň je však potrebné, aby predkladané formy vzdelávania vyvolali 
vo vzdelávanej skupine aj záujem a snahu o vlastné doplnenie si znalostí 
využitím informácií, ktoré počítače prinášajú verejnosti priamo na stôl.  
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Prírodovedecká fakulta, ktorá je jednou z popredných vzdelávacích 
inštitúcií na Slovensku, sa veľmi významnou mierou podieľa na zvyšovaní 
vzdelanostnej úrovne ako svojich študentov tak aj obyvateľstva či už formou 
organizovania dištančných kurzov, e-learningom alebo participáciou svojich 
pracovníkov v rámci Univerzity tretieho veku (Infovek). Popri mnohých 
vzdelávacích programoch, v ktorých sa aktívne využívajú informačné 
technológie, rieši v súčasnosti Katedra ekosozológie a fyziotaktiky na 
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave aj projekt s 
názvom „Využitie moderných informačných technológií v environmentálnom 
vzdelávaní na vysokých školách a pri posilňovaní ekologického povedomia 
širokej verejnosti“, ktorý je financovaný Kultúrnou a edukačnou grantovou 
agentúrou Ministerstva školstva SR (KEGA). Projekt je zameraný na 
vypracovanie modernej formy vzdelávania v oblasti ochrany a využívania 
prírody a krajiny. Jeho ťažiskom je využívanie moderných informačných 
technológií (on-line prístup, tvorba multimediálnych programov, e-vzdelávanie, 
a pod.), ktoré by sprístupnili v prehľadnej forme informácie o kvalite, stave a 
ochrane životného prostredia. V rámci tohto projektu bol sprístupnený 
internetový portál www.enviro-edu.sk, ktorý obsahuje materiály z oblasti 
ochrany a využívania prírody a krajiny podané formou prístupnou ako pre 
širokú verejnosť, učiteľov základných a stredných škôl, tak aj pre študentov na 
bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia, poslucháčov 
Infoveku a všetkých záujemcov, vrátane ľudí s postihnutím. Stránka okrem 
informácii o pracovisku, ktoré je jej zriaďovateľom, a jeho pedagogických a 
výskumných pracovníkoch, poskytne aj informácie o nových publikačných 
výstupoch ako členov katedry tak aj iných autorov, publikujúcich v danej 
oblasti. Značná časť publikačnej činnosti zriaďovateľského pracoviska bude 
prístupná vo formáte pdf. Na stránke budú vypísané aj témy seminárnych, 
bakalárskych a diplomových prác študentov a prezentácie pripravené študentmi 
na seminároch k danej tematike. Okrem toho zatiaľ internetový portál obsahuje 
5 základných okruhov: (1) Krajina; (2) Ochrana prírody; (3) Biodiverzita; (4) 
Environmentálne problémy; (5) Prírodné zdroje. Jednotlivé okruhy sú postupne 
napĺňané a zaraďované do nich stále nové informácie. Riešiteľský kolektív 
uvažuje a pracuje na príprave programu, ktorý by umožnil študentom ale aj 
verejnosti preverenie vedomostí z danej oblasti a poskytol informácie o 
odporúčanej a novej literatúre k preverovanej oblasti. 

V rámci projektu, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie modernej formy 
vzdelávania študentov, pedagógov ale aj všetkých záujemcov o životné 
prostredie prepojením klasických konvenčných foriem vzdelávania s 
modernými formami využívajúcimi prostriedky informačných technológií, 
najmä personálnych počítačov, sa bude pripravený internetový portál postupne 
rozširovať o ďalšie vytipované oblasti vzdelávania v rámci ochrany a 
hodnotenia kvality životného prostredia. Analýzou obsahovej náplne študijných 
programov a materiálov a ich dostupnosti sa upresnia oblasti záujmu, na ktoré 
sa projekt zameria tak, aby boli v čo najširšom rozsahu pokryté problémy, o 
ktoré prejavujú záujem ako vedecké a odborné kruhy tak aj široká verejnosť. 
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Aby mohol projekt vyústiť do svojej záverečnej fázy, ktorá by umožnila 
spracovanie všetkých dielčích materiálov v elektronickej forme a ich 
sprístupnenie užívateľom cez zriadený internetový portál z dostatočnou 
bezpečnosťou, boli zadané objednávky na prípravu www stránky a programov 
na preverovanie vedomostí z vybraných oblastí.  

Jednotlivé okruhy na www stránke budú postupne dopĺňané novými 
informáciami a podľa potreby budú zaradené aj ďalšie okruhy. Vytvorený 
internetový portál zameraný na Ochranu a využívanie prírody a krajiny, bude 
propagovaný aj prostredníctvom fakultnej stránky a bude plne využívaný ako vo 
výučbe tak aj pri zadávaní semestrálnych projektov študentom študijných 
programov Environmentalistika a Ochrana a využívanie prírody a krajiny. 

Opodstatnenosť existencie vytvoreného portálu potvrdzuje aj skutočnosť, 
že základom pre riešenie environmentálnych problémov sú informácie o 
príčinách ich vzniku a stave prostredia, ktoré sa zbierajú prostredníctvom 
informačných systémov a ktoré sa dajú použiť v rozhodovacích procesoch. 
Počet informačných zdrojov sprístupňujúcich pre širokú verejnosť informácie o 
životnom prostredí v poslednom desaťročí výrazne vzrástol. Environmentálne 
informačné systémy (EIS) obsahujú údaje o všetkých abiotických aj biotických 
zložkách životného prostredia (pôde, vode, ovzduší, rastlinách, živočíchoch) a 
sú významným zdrojom informácií pre účinnú environmentálnu stratégiu. Dajú 
sa použiť pri hodnotení stavu životného prostredia v danej oblasti, pri 
rozhodovaní o znížení zdravotných rizík, obmedzení znečistenia krajiny, 
zásahoch do prírody a krajiny, využití prírodných zdrojov a nakladaní s 
odpadmi. Na to, aby boli informácie, ktoré poskytujú EIS skutočne využité na 
zlepšenie stavu životného prostredia, je potrebné poskytnúť širokej verejnosti, 
bez ohľadu na vek a pracovné zaradenie, možnosť prístupu k názornému a 
zaujímavému vzdelávaniu, ktoré by celkovo pozdvihlo ekologické cítenie 
obyvateľstva. Takéto možnosti poskytuje práve využívanie informačných 
systémov a databáz nielen pri výučbe ale aj pri posilňovaní environmentálneho 
a ekologického povedomia verejnosti.  
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