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Katedra ekosozológie a fyziotaktiky na Prírodovedeckej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá v roku 2010 oslávila 20. výročie 

svojho založenia, vychovala počas svojho pôsobenia desiatky odborníkov, ktorí 

pracujú v oblasti ochrany prírody a krajiny alebo environmentalistiky. Počas 

tohto obdobia dochádzalo nielen ku zmene predmetov a oblastí, na ktoré sa 

pracovisko v rámci pedagogického procesu zameriavalo, ale aj k neustálemu 

zvyšovaniu kvality prednášok a seminárov a ich dopĺňaniu o nové poznatky. 

Paralelne so zvyšovaním úrovne vzdelávacieho procesu dochádzalo najmä v 

poslednom desaťročí k modernizácii formy a spôsobu, ktorým sa informácie 

dostávali až ku študentom. Katedra a jej pracovníci si plne uvedomili, že 

kvalitné vzdelávanie v oblasti životného prostredia je potrebné zahájiť už na 

tých najnižších stupňoch a sprístupniť ho všetkým vekovým a vzdelanostným 

kategóriám spoločnosti. Aby mohol byť tento cieľ naplnený, katedra sa už roky 

intenzívne zapája do projektov, ktoré sa zameriavajú na pozdvihnutie 

vzdelanostnej úrovne širokej verejnosti.  

K projektom, ktoré sa v oblasti modernizácie prístupov a foriem 

vzdelávania na katedre riešili, patria aj dva KEGA projekty – KEGA 3/7454/09 

„Systémové myslenie v ekológii a environmentalistike“, ktorého zodpovedným 

riešiteľom bol doc. Fedor a KEGA 3/7234/09 „Informačné technológie ako 

nástroj vzdelávania v oblasti hodnotenia environmentálnych a ekologických 

rizík a ozdravovanie životného prostredia“, ktorého zodpovednou riešiteľkou 

bola prof. Fargašová. Obidva granty pridelila na katedru grantová agentúra 

MŠVVaŠ SR a ich riešenie sa zahájilo v roku 2009. Keďže v decembri roku 

2011 budú obidva granty končiť formou záverečnej oponentúry, je možné 

uviesť konkrétne výstupy a prínosy, ktoré ich riešenie prinieslo.  
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KEGA 3/7454/09 „Systémové myslenie v ekológii a environmentalistike“ 
(zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Peter Fedor, PhD.) 

Projekt je aktuálnou výzvou pre zavedenie hlbšieho abstraktného 

myslenia pri štúdiu ekológie a environmentalistiky, založenou na teórii 

systémov a kybernetickom modeli. Na princípe holistického konceptu vstupuje 

do edukačného procesu, aby otvoril nové dimenzie chápania ekologického 

systému s osobitným zreteľom na širokú spleť interakcií. Na základe 

dlhoročných skúseností sa koncentruje na novú dokumentáciu pri výučbe 

ekológie na vysokoškolskom a stredoškolskom stupni formou učebníc, skrípt, 

audiovizuálnych výstupov, ako aj novou internetovou stránkou s cieľom 

projekcie základných mechanizmov ekologickej stability, sukcesie, 

kompartmentácie, či stratifikácie systému, vrátane metód ich štúdia. 

Výstupy riešeného projektu možno okrem iného podčiarknuť vydaním 3 

(1 nosná a ostatné sekundárne aplikačné) vedeckých monografií, 7 

vysokoškolských učebníc a učebných textov, 8 článkov (1 nosný a ostatné 

sekundárne aplikačné) v prestížnych zahraničných karentovaných časopisoch, 

26 abstraktov a príspevkov z konferencií, vrátane prestížnych prednášok na 

univerzitách v Kanade, Austrálii či Španielsku, natočením populárno-náučného 

dokumentu (aktívne účinkovanie) v gescii Slovenskej televízie a v intenciách 

systémového a holistického pohľadu, zorganizovaním viacerých vedeckých 

konferencií (napr. Envirohorizonty) či seminárov pre stredoškolských a 

vysokoškolských pedagógov a terénnych prác pre študentov stredných a 

vysokých škôl (Deň biodiverzity pod gesciou časopisu GEO).  

Neoddeliteľnou súčasťou riešenia projektu bol aj vedecký výskum. V 

súvislosti s rekognoskáciou prostredia vzdelávania v oblasti ekológie a 

environmentalistiky prebehla obšírna obsahová analýza systémového myslenia 

žiakov viacerých škôl na území Slovenskej republiky, v rámci ktorej bol použitý 

Pearsonov chí-kvadrát test v prostredí programu STATISTICA 6.0 ako aj 

faktorová analýza. Použitý χ2 test vylúčil nulovú hypotézu o náhodnom 

rozptyle dát v prípade viacerých systémových premenných. Vnímanie životného 

prostredia študentom bolo oblasťou výskumu aj ďalších významných štúdií 

tohto grantu, ktoré sa prednostne publikovali vo viacerých prestížnych 

zahraničných karentovaných periodikách, napr. Ecological Psychology, Acta 

Ethologica, či Journal of Ethology (Springer). 

V rámci riešeného projektu sa systémové myslenie v intenciách 

prírodných vied predstavilo vo viacerých zahraničných (Aplicaciones de Redes 

Neuronales (ANN) en Ciencia a domácich učebných textoch (Vybrané kapitoly 

v monitoringu životného prostredia). Druhou rovinou zamerania 

vysokoškolských učebníc a učebných textov sú viaceré vybrané témy ekológie a 

environmentalistiky v intenciách holizmu a systémového myslenia. V tomto 

zmysle patria k významným výstupom riešeného projektu vysokoškolské 

učebnice Fyziotaktika živočíchov, Ochrana a využívanie prírodných zdrojov a 

Základy ekológie a environmentalistiky. Tretiu dimenziu tohto bodu definuje 

vydanie obsiahleho terminologického slovníka, ktorý sa dá charakterizovať ako 
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terminologická a filozofická propedeutika do zvolenej problematiky.  

K nesporne vysoko hodnotným výstupom projektu patrí založenie (pod vedením 

hlavného riešiteľa grantu) stálej muzeálnej inštitúcie, ktorá prezentuje nosné 

myšlienkové prúdy systémového myslenia a od slávnostného otvorenia roku 

2010 ju navštívilo už vyše 5000 návštevníkov z mnohých krajín sveta (vrátane 

Ameriky, Austrálie, Ázie), ktorí mohli ekologické komplexy vnímať v 

modernom systémovom obraze. Priestory múzea sa stali aj miestom pre 

organizovanie viacerých vedeckých a odborných podujatí s cieľom diseminácie 

výstupov projektu. 

 

KEGA 3/7234/09 „Informačné technológie ako nástroj vzdelávania v 

oblasti hodnotenia environmentálnych a ekologických rizík a ozdravovanie 

životného prostredia“ 

(zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.) 

Cieľom projektu bolo vypracovanie modernej formy vzdelávania v 

oblasti ochrany a využívania prírody a krajiny a hodnotenia environmentálnych 

rizík. Jeho hlavným ťažiskom bolo využívanie informačných technológií, ktoré 

by umožnili prístup k prehľadnej forme informácií o životnom prostredí pre 

študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského vzdelávania, učiteľov a 

žiakov základných a stredných škôl, ako aj širokej verejnosti rôznych vekových 

a vzdelanostných kategórií, vrátane občanov so zdravotným postihnutím.  

V rámci hodnoteného obdobia sa z vytipovaných záujmových oblastí, 

spracovali materiály ako v elektronickej a internetovej forme (4 monografie na 

CD nosiči, z toho 2 interaktívne), tak aj vo forme tlačenej (4 monografie, 4 

publikácie v zahraničných karentovaných časopisoch, 4 v nekarentovaných 

vedeckých časopisoch a 24 prác publikovaných vo vedeckých recenzovaných 

zborníkoch). Okrem toho boli pripravené ďalšie elektronické materiály – 

prednášky a prezentácie (3 ozvučené), odborné texty, testy na preverenie 

vedomostí a seminárne práce študentov. Elektronické a publikačné výstupy boli 

začlenené do informačnej siete Univerzity Komenského a okrem poskytovania 

informácií pre všetkých záujemcov o problematiku životného prostredia sa v 

širokej miere využívajú aj ako základné a doplnkové vzdelávacie materiály pre 

študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia zameraného na 

životné prostredie a ochranu prírody a krajiny. Materiály a prezentácie na 

zriadenom internetovom portáli www.enviro-edu.sk sa využívajú aj ako časť 

študijného materiálu pre študentov Univerzity tretieho veku (UTV), ktorí 

študovali a študujú na Univerzite Komenského v študijnom programe Človek a 

príroda I. a II. Gestorom tohto programu je Katedra ekosozológie a fyziotaktiky 

PriF UK a program a materiály pre tento typ štúdia sú pripravované výhradne 

členmi riešiteľského kolektívu KEGA projektu. Členovia riešiteľského 

kolektívu sa významnou mierou podieľali aj na zriadení Prírodovednej 

expozície Mestského múzea v Senci, ktoré bolo otvorené 28. 1. 2010. Obnovou 

a dopĺňaním expozícií projekt prispel ku zvyšovaniu environmentálneho 

povedomia širokej verejnosti, vrátane detí a mládeže. V Mestskom múzeu v 



114 

Senci odzneli referáty o súčasnej koncepcii chápania biodiverzity (doc. Fedor), 

problémoch fragmentácie krajiny (dr. Ružičková), ako aj o ekosozologicky 

významných druhoch fauny Martinského lesa (dr. Bohuš). Pri príležitosti 70. 

výročia založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

a paralelne 20. výročia etablovania Katedry ekosozológie a fyziotaktiky 

zorganizovali jej členovia vrátane riešiteľov projektu odborný seminár o 

biodiverzite a potrebe jej ochrany "Ochrana a využívanie prírody a krajiny", na 

ktorý boli pozvaní a ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia rezortov a 

ochranárskych organizácií. Propagácia projektu sa realizovala aj v spolupráci s 

časopisom GEO, s ktorým riešitelia zorganizovali v rámci akcie „Rok 

biodiverzity“ podujatie, ktorého cieľom bolo oboznámiť vybraných žiakov a ich 

pedagógov s moderným prístupom v ekologických analýzach lesného 

ekosystému, s osobitným zreteľom na ekosozologicky významné taxóny, 

špecifické merocenózy (korticikolná, geobiontná, arborikolná fauna) alebo 

metódy kvalitatívneho aj kvantitatívneho hodnotenia biocenóz. Akcia bola 

spojená s terénnou časťou, na ktorej sa v Martinskom lese prezentovali moderné 

trendy v štúdiu ekologických systémov (http://www.fns.uniba.sk/index.php? 

id=3480). 

Využitím IT technológií sa položili základy pre atraktívne vzdelávanie v 

oblasti ochrany životného prostredia, ktoré záujemcov neobmedzuje časovo ani 

priestorovo, umožňuje im zvoliť si vlastné tempo štúdia a jeho realizáciu 

prostredníctvom personálnych počítačov. Zverejnením výsledkov projektu na 

internetovom portáli sa informácie týkajúce environmentálnych problémov 

stávajú ľahko dostupnými aj pre ľudí s pohybovým postihnutím a ozvučenie 

niektorých materiálov umožní ich využitie aj slabozrakým občanom. 

Záverom sa dá konštatovať, že obidva riešené projekty splnili všetky 

svoje čiastkové ciele a svojimi výstupmi vysoko presiahli požiadavky kladené 

na takýto typ projektov. Väčšina výstupov bola zrealizovaná tak, aby sa dali 

dobre aktualizovať a prispôsobovať zmenám v požiadavkach a záujmoch 

verejnosti a mohli prinášať stále nové informácie, týkajúce sa kvality životného 

prostredia a rizík spojených s antropogénnou činnosťou.  

 


