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Úvod 

  

Čo rozumieme pod pojmom „globálne bývanie“? Prečo je pre nás všetkých také dôležité? 

Možno začnem citátom: 

"Viac ako miliarda mužov, žien a detí žije v slumoch v rozvojových krajinách. Tieto otrasné 

podmienky sú osobnou tragédiou pre každú rodinu, ktorá v nich žije. Predstavujú tiež morálnu 

krízu pre nás ostatných – a hrozbu pre globálnu ekonomiku a svetovú bezpečnosť” 

(www.globalhousingfoundation.org). 

"Globálny" je výraz, ktorý predstavuje v súvislostiach všetko a všetkých, ktorí žijú na tejto 

planéte. Má význam prepojenia, vzájomnej závislosti. 

"Bývanie" sa zdá byť dosť zrejmé; miesto, kde ľudská bytosť žije, odpočíva, spí, konzumuje, 

vychováva svoju rodinu; je to tiež útočisko pred vonkajším svetom. 

Nasledujúce dve kapitoly predstavia základnú (hoci nie úplnú) terminológiu, niektoré 

stratégie, fakty a konflikty, ktoré vznikli počas posledných desaťročí od vzniku prvých 

serióznych myšlienok o globálnom bývaní. 

Na prvý pohľad sa môže zdať ťažké absorbovať veľa nových definícií, myšlienok a výziev. Ale 

au fond odkaz je jednoduchý - dobré miesto pre život je rovnako dôležité pre nás všetkých. 

 

 
Obrázok 1 - Severná Amerika z družice na nízkej obežnej dráhe Suomi NPP;  

Zdroj: http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_2159.html 
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Kapitola 1: Politické opatrenia a zapojenie verejnosti 

 

Jedným zo základov dobrého miesta pre život pre každého je jeho udržateľnosť – výraz, ktorý 

sa dnes používa pomerne často a v rôznych súvislostiach. 

Udržateľnosť je „proces zmeny, v ktorom využívanie zdrojov, smer investícií, orientácia 

technologického rozvoja a inštitucionálne zmeny sú v súlade a zvyšujú súčasný aj budúci 

potenciál na uspokojovanie ľudských potrieb a ašpirácií“. 

(www.globalfootprints.org/sustainability/) 

Pod udržateľnosťou rozumieme komplex opatrení zahŕňajúcich základné aspekty životného 

cyklu človeka/komunity/národa/štátu. Zahŕňa ako vzájomne neoddeliteľné súčasti 

hospodárstvo, ekológiu, kultúru a politické riešenia (Obr. 2, Kruhy udržateľnosti). 

 

 
Obrázok 2 – Kruhy udržateľnosti (Melbourne Model, 2011), Zdroj:  Wikipedia 
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“Kruhy udržateľnosti sú metódou na pochopenie a hodnotenie udržateľnosti a na riadenie 

projektov zameraných na sociálne udržateľné výsledky. Metóda sa väčšinou používa pre 

mestá a mestské osídlenia. Táto metóda vznikla v dôsledku zásadnej nespokojnosti so 

súčasnými prístupmi k udržateľnosti a trvalo udržateľnému rozvoju, ktoré mali tendenciu 

považovať ekonómiu za hlavnú oblasť a ekológiu za niečo externé.  

Impulzom pre toto komplexné videnie boli dve súbežné iniciatívy: veľký projekt v Porto Alegre 

(https://www.old.metropolis.org/awards/4th-edition-2011/vila-do-chocolatao) a dokument 

Organizácie spojených národov s názvom Odpočet z udržateľnosti, Accounting for 

Sustainability, Briefing Paper, č. 1, 2008.” 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Circles_of_Sustainability). 

 

 

1.1. Globálny rámec (GF) 
Autor: Mgr. art. Zuzana Jezerská 

 

Predtým, ako budeme hovoriť o globálnom rámci, je potrebné vysvetliť ešte jeden pojem: 

trvalo udržateľný rozvoj. (Obr. 3) 

 
Obrázok 3 - Trvalo udržateľný rozvoj; Zdroj: www.un.org.au  

 

Pre ilustráciu nasledujú tri citácie používajúce rôznu argumentáciu pri vysvetľovaní tohto 

pojmu: 

Ľudia 
Ukončiť chudobu a hlad 
vo všetkých formách a 
zabezpečiť dôstojnosť 
a rovnosť 
Planéta 
Chrániť prírodné zdroje a 
klímu našej planéty pre 
budúce generácie 
Prosperita 
Zabezpečiť prosperujúci 
a plnohodnotný život v 
harmónii s prírodou 
Partnerstvo 
Realizovať program 
prostredníctvom 
pevného globálneho 
partnerstva 
Mier 
Podporovať mierové, 
spravodlivé a inkluzíve 
spoločnosti 
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"Trvalo udržateľný rozvoj udržiava krehkú rovnováhu medzi ľudskou potrebou zlepšovať svoju 

životnú úroveň a pocit dostatku, a súčasne potrebou zachovať prírodné zdroje a ekosystémy, 

od ktorých závisíme my, aj budúce generácie". 

(https://www.gdrc.org/sustdev/definitions.html).  

“Trvalo udržateľný rozvoj je organizačným princípom na splnenie cieľov ľudského rozvoja, a 

súčasne na udržiavanie schopností prírodných systémov naďalej poskytovať prírodné zdroje 

a ekosystémové činnosti, od ktorých závisí hospodárstvo a spoločnosť.”  

 (https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development). 

"Trvalo udržateľný rozvoj je vývoj, ktorý zodpovedá súčasným potrebám bez toho, aby 

ohrozoval schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby." 

(Brundtlandova správa. Naša spoločná budúcnosť; Brundtland Report. Our Common Future; 

dostupné na: 

https://www.sustainabledevelopment2015.org/AdvocacyToolkit/index.php/earth-summit-

history/historical-documents/92-our-common-future). 

 

Prečo Globálny rámec? 

Fenomén "globálny", ako už bolo uvedené, predstavuje vzájomné závislosti existujúce vo 

svete – nielen  v ekonomike, obchode, ale rovnako aj v oblasti životného prostredia, kultúry, 

sociálnej sféry, ... a istotne aj v oblasti bývania. Na pokrytie všetkých týchto aspektov 

"kolotoča života", slúži koncept a prax trvalo udržateľného rozvoja ako usmerňujúci 

inštitucionálny princíp, ako konkrétny politický cieľ a aj ako nástroj politického boja. Je tým 

najvhodnejším na konfrontáciu s mnohými výzvami neustále sa meniaceho globálneho 

poriadku. 

 

Na webstránke Svetového ekonomického fóra (World Economic Forum) 

(https://www.weforum.org/agenda) možno nájsť aktuálne stratégie na podporu globálneho 

(väčšinou hospodárskeho) rozvoja a dosiahnutie udržateľnosti; pripravované a diskutované 

výhradne zástupcami z najviac prosperujúcich krajín sveta. Prečo práve tými „najbohatšími“? 

 

Mediálne najviac zaujímavé stretnutia sú vždy sprevádzané množstvom protestov a 

alternatívnych stretnutí: 

https://www.reuters.com/article/us-davos-protest/protesters-rally-against-world-

economic-forum-idUSTRE50U1F320090201 

https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/455815-vyse-tisic-ludi-protestovalo-proti-

ucasti-trumpa-v-davose/ (v slovenčine)  

 

V snahe nevylúčiť hlasy tých "najmenej vyslyšaných", a preto aby sa čo najviac zohľadnila 

komplexnosť súčasnej ľudskej/planetárnej existencie, jediná súčasná globálna rozvojová 

platforma – Organizácia spojených národov (http://www.un.org/en/sections/about-

un/overview/) iniciovala veľa stretnutí, konferencií na rôznych úrovniach, ktoré viedli ku 

vzniku tzv. Globálnej Agendy (Obr. 4) 
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Obrázok 4 – Global Agenda - MDGs; Zdroj: www.un.org  

 

Miléniové rozvojové ciele – MRC (Millennium Development Goals - MDGs) je 8 cieľov 

Globálnej rozvojovej agendy stanovených 189 členskými štátmi OSN v septembri 2000, ktoré 

mali byť dosiahnuté do roku 2015.  

http://www.mdgmonitor.org/millennium-development-goals/ 

http://www.unis.unvienna.org/unis/sk/topics/2013/mdg.html (v slovenčine).    

Bol to prvý pokus svojho druhu, ktorý riešil naliehavé rozvojové problémy globálnymi 

politickými opatreniami. Ako taký bol implementovaný s mnohými nepochopeniami a 

nezhodami. 

https://svet.sme.sk/c/2370673/undp-varuje-svetovi-lidri-maju-poslednu-sancu-na-

splenie-cielov-milenia.html (v slovenčine).    

https://borgenproject.org/mdg-failures/ 

Najvýraznejším výsledkom MRC je, že extrémna chudoba sa v priebehu 15 rokov celosvetovo 

prierezovo znížila o viac ako 30 percent; aj keď v najchudobnejších afrických krajinách nie až 

tak veľmi. Aj medzi samotnými témami zostali opomenuté oblasti; nepokrývajú všetky vážne 

výzvy, ktorým svet už v tom čase musel čeliť.  

V inštitucionálnom rámci sa vyskytli problémy s plnením MRC na úrovni krajín; nezahŕňali totiž 

aspekt globalizácie, t.j. vzájomného prepojenia a to preto, že problémy ľudí/Zeme sa 

definovali len na úrovni najchudobnejších krajín, s vylúčením krajín tzv. globálneho severu 

(najrozvinutejších, najbohatších štátov). 

Záverečnú správu OSN s dosiahnutými úspechmi a výsledkami MRC možno nájsť tu: 

http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(Jul

y%201).pdf 

Miléniové rozvojové ciele  
1.Odstrániť extrémnu chudobu a hlad. 
2.Dosiahnuť univerzálne základné vzdelanie. 
3.Podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien. 
4.Znížiť detskú úmrtnosť. 
5.Zlepšiť zdravie matiek. 
6.Bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším chorobám. 
7.Zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť. 
8.Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj. 
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Napriek nedostatkom sa koncept globálnej agendy v oblasti rozvoja ukázal byť dobrým prvým 

krokom v temnote. Napriek mnohým kritikom a kritike, či už produktívnej alebo 

kontraproduktívnej, na Summite OSN o trvalo udržateľnom rozvoji dňa 25. septembra 2015 

prijalo viac ako 150 svetových lídrov novú Agenda trvalo udržateľného rozvoja 2030, vrátane 

Globálneho rámca - Cieľov udržateľného rozvoja – CUR (Sustainable Development Goals – 

SDGs). (Obr. 5) 

 

 
Obrázok 5 - Ciele udržateľného rozvoja;  

Zdroj: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/   

Ciele udržateľného rozvoja  

1. Žiadna chudoba 

2. Žiadna chudoba 

3. Kvalita zdravia a života 

4. Kvalitné vzdelanie 

5. Rodová rovnosť 

6. Čistá voda a hygiena 

7. Dostupná a čistá energia 

8. Dôstojná práca a ekonomický rast 

9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra 

10. Zníženie nerovností 

11. Udržateľné mestá a komunity 

12. Zodpovedná spotreba a výroba 

13. Ochrana klímy 

14. Život pod vodou 

15. Život na pevnine 

16. Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie 

17. Partnerstvá za ciele 

 

Viac informácií: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

V slovenčine: 

http://www.unis.unvienna.org/unis/sk/topics/sustainable_development_goals.html 

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/investicie/agenda-2030/index.html 

http://www.globalnevzdelavanie.sk/system/tdf/pdfs/cvo_ciele_rozvoja_web.pdf?file

=1&type=node&id=1399&force=   

http://www.globalnevzdelavanie.sk/system/tdf/8goals.pdf?file=1&type=node&id=51

0&force= 

https://www.youtube.com/watch?v=ybv7j1TBBPM 
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V čom je rozdiel? 

"V ostrom kontraste s Miléniovými rozvojovými cieľmi (MRC) sú Ciele udržateľného rozvoja 

(CUR) jednotne platné pre všetky krajiny sveta, čím sa odstránila dichotómia - "rozvojový” 

verzus “rozvinutý" svet, ktorá bola kritizovaná. Hoci je ich formát podobný – napr. každý z 

nich vymedzil medzinárodnú agendu rozvoja na obdobie 15 rokov - CUR výrazne rozšírili 

rozsah a obsah MRC. Ciele udržateľného rozvoja sú zamerané na globálny rozvoj a 

udržateľnosť a preukazujú, že životné prostredie nie je iba doplnkom k trvalo udržateľnému 

rozvoju alebo v rozpore s ním, ale je základom, ktorý je oporou všetkých ostatných cieľov. 

Zatiaľ čo MRC udržiavali retrospektívne úzke zameranie na znižovanie chudoby, CUR obsahujú 

nové témy, ktoré reflektujú prístup zahŕňajúci  životné prostredie, ekonomiku a spoločnosť 

ako súvisiace systémy, namiesto oddelených konkurenčných "pilierov". Napríklad mestské 

oblasti, voda a kanalizácia, energia a zmena klímy, tieto aspekty sú všetky rovnocenne 

zahrnuté. 

 

Ďalším významným rozdielom medzi MRC a CUR je spôsob, akým boli vytvorené: tvorba CUR 

sa považuje za jedinečný participatívny politický proces, a to sa odráža v ich rozsahu a 

ambíciách. Otvorená pracovná skupina OSN (OWG) pozostávala zo 70 krajín, ktoré vytvorili 

30 člennú skupinu na vypracovanie CUR v roku 2013. Táto bola poverená začlenením celého 

radu ďalších zainteresovaných strán do procesu rokovaní. Výsledkom je, že k obsahu poskytli 

významný príspevok rozvojové krajiny, ako aj miestne a nižšie územné samosprávy a poprední 

aktéri z občianskej spoločnosti a súkromného sektora.”  

(http://localizingthesdgs.org/library/251/From-MDGs-to-SDGs-What-are-the-Sustainable-

Development-Goals.pdf). 

 

 

1.2. Iniciatívy a aktéri Globálneho bývania 
Autor: Mgr. art. Zuzana Jezerská 

 

Pojem „globálneho bývania“ je pokrytý Cieľom 11 (SDG 11). Udržateľné mestá a komunity 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-11-

sustainable-cities-and-communities.html 

 

SDG Cieľ 11: "Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné odolné a trvalo 

udržateľné”.  

Aké sú ciele akcie na dosiahnutie udržateľnosti miest a komunít? (Obr. 6) 

 

 

BEZPEČNÉ A DOSTUPNÉ BÝVANIE  

Do roku 2030 zabezpečiť pre všetkých prístup k primeranému, 

bezpečnému a cenovo dostupnému bývaniu a základným službám a 

vylepšiť zanedbané chudobné sídla. 
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DOSTUPNÉ A UDRŽATEĽNÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY  

Do roku 2030 poskytnúť prístup k bezpečným, cenovo dostupným, 

prístupným a udržateľným dopravným systémom pre všetkých, 

zlepšiť bezpečnosť na cestách, obzvlášť rozširovaním verejnej 

dopravy, s osobitnou pozornosťou venovanou potrebám ľudí v 

zraniteľných situáciách, žien, detí, osôb s postihnutím a starších 

osôb. 

 

INKLUZÍVNA A UDRŽATEĽNÁ URBANIZÁCIA  

Do roku 2030 zvýšiť inkluzívnu a udržateľnú urbanizáciu a kapacitu 

pre participatívne, integrované a udržateľné plánovanie a 

manažovanie ľudských sídel vo všetkých krajinách 

 

CHRÁNIŤ  KULTÚRNE A PRÍRODNÉ DEDIČSTVO SVETA 

Posilniť snahy chrániť a ochraňovať kultúrne a prírodné dedičstvo 

sveta. 

 

ZNÍŽIŤ NEPRIAZNIVÉ ÚČINKY PRÍRODNÝCH KATASTROF  

Do roku 2030 podstatne znížiť počet úmrtí a počet postihnutých ľudí 

a podstatne znížiť priame ekonomické straty vzhľadom na globálny 

hrubý domáci produkt, spôsobené katastrofami, vrátane katastrof 

súvisiacich s vodným živlom, so zameraním na ochranu chudobných 

a ľudí v zraniteľných situáciách. 

 

ZNÍŽIŤ ENVIRONMENTÁLNY DOPAD MIEST 

Do roku 2030 znížiť negatívny environmentálny dopad miest v 

prepočte na jedného obyvateľa, a to aj prostredníctvom osobitnej 

pozornosti venovanej kvalite vzduchu a odpadovému hospodárstvu 

komunálneho a iného odpadu. 
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ZABEZPEČIŤ PRÍSTUP K BEZPEČNÝM A INKLUZÍVNYM ZELENÝM A 

VEREJNÝM PRIESTOROM 

Do roku 2030 zabezpečiť univerzálny prístup k bezpečným, 

inkluzívnym a dostupným zeleným a verejným priestorom, 

predovšetkým pre ženy a deti, staršie osoby a osoby s postihnutím. 

 

POSILŇOVANIE PLÁNOVANIA NÁRODNÉHO A REGIONÁLNEHO 

ROZVOJA  

Podporovať pozitívne ekonomické, sociálne a environmentálne 

prepojenia medzi mestskými, prímestskými a vidieckymi oblasťami 

posilňovaním plánovania národného a regionálneho rozvoja. 

 

IMPLEMENTOVAŤ POLITIKY PRE INKLÚZIU, EFEKTÍVNOSŤ 

ZDROJOV A ZNIŽOVANIE RIZIKA KATASTROF  

Do roku 2020 podstatne zvýšiť počet miest a ľudských sídiel, ktoré 

prijali a implementovali integrované politiky a plány smerom k 

inklúzii, efektívnemu využívaniu zdrojov, zmierňovaniu a adaptácii 

na klimatické zmeny, odolnosti voči prírodným katastrofám, a 

vypracovať a implementovať, v súlade s Rámcom pre znižovanie 

rizika katastrof zo Sendai 2015–2030, systematické manažovanie 

rizika katastrof na všetkých úrovniach. 

 

PODPOROVAŤ NAJMENEJ ROZVINUTÉ KRAJINY PRI BUDOVANÍ 

UDRŽATEĽNÝCH A ODOLNÝCH BUDOV 

Podporovať najmenej rozvinuté krajiny, a to aj prostredníctvom 

finančnej a technickej pomoci pri budovaní udržateľných a odolných 

budov s použitím miestnych materiálov. 

Obrázok 6 – Ciele  SDG 11; Zdroj:  https://www.globalgoals.org/11-sustainable-cities-and-communities  

 

Téza globálneho bývania je organickou súčasťou trvalo udržateľného bývania; bola 

rozpracovaná v mnohých iniciatívach a programoch, ktoré zahŕňajú rôznych aktérov, ako 

napríklad: 

Stratégia globálneho bývania UN-Habitat 

“Stratégia globálneho bývania Programu OSN pre bývanie a ľudské sídla (UN-Habitat Global 

Housing Strategy) je kolaboratívne globálne hnutie za primerané bývanie pre všetkých a za 

zlepšenie bývania a životných podmienok obyvateľov slumov. Jeho hlavným cieľom je pomôcť 

členským štátom pracovať na realizácii práva na primerané bývanie.“ 
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(http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/Workshop-Social-

Inclusion_UN-Habitat.pdf) 

 

Habitat I, známy ako 1. Konferencia OSN o ľudských sídlach, ktorá sa konala vo Vancouveri 

v Kanade, 31. mája – 11.júna 1976, a ktorú zvolala Organizácia Spojených národov, keď si 

vlády začali uvedomovať rozsah a následky rýchlej urbanizácie.  

(https://en.wikipedia.org/wiki/Habitat_I) 

 

Habitat II, 2. Konferencia OSN o ľudských sídlach, sa konala v Istanbule, v Turecku, 3.-14. júna 

1996, dvadsať rokov po Habitat I vo Vancouveri. Populárne nazývaného "Summitu miest", sa 

zúčastnili najvyšší zástupcovia národných vlád a miestnych samospráv, ako aj súkromného 

sektora, mimovládnych organizácií, výskumných a vzdelávacích inštitúcií a aj médiá. Boli 

prerokované a schválené univerzálne ciele na zabezpečenia primeraného bývania pre 

všetkých, bezpečnejších a zdravších ľudských sídiel a životaschopnejších miest, inšpirované 

Chartou OSN. (https://en.wikipedia.org/wiki/Habitat_II) 

 

Habitat III, 3. Konferencia OSN o bývaní a trvalo udržateľnom rozvoji miest sa konala v Quito, 

v Ekvádore, 17.-20. októbra 2016. Konferencia Habitat III oživuje celosvetový záväzok k trvalo 

udržateľnej urbanizácii, zameriava sa na implementáciu "Novej mestskej agendy" (New Urban 

Agenda). Habitat III bol jedným z prvých globálnych samitov OSN po prijatí rozvojovej agendy 

na obdobie po roku 2015. Poskytla príležitosť otvoriť diskusiu o dôležitých výzvach a otázkach 

miest, ako napríklad plánovanie a riadenie miest - mestá a dediny pre trvalo udržateľný rozvoj. 

Diskusia o týchto otázkach formuje realizáciu nových cieľov v oblasti globálneho rozvoja a 

zmeny klímy. Konferencia sa konkrétne venovala Cieľu 11 z Cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja: "Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné odolné a trvalo 

udržateľné.“ (https://en.wikipedia.org/wiki/Habitat_III), (http://habitat3.org/) 

 

Globálne bývanie nie je obmedzené na SDG 11, mestské a ľudské osídlenia, zahŕňa aj ďalšie 

otázky, ako napríklad životné prostredie 

(https://caps-conference.eu/category/environmental-conferences/),  

zmena klímy, ľudské práva, vzdelávanie, a iné. (Obr. 7) 
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Obrázok 7 – Svetová rada pre zelené budovy, Zdroj: https://www.worldgbc.org/news-media/green-building-

improving-lives-billions-helping-achieve-un-sustainable-development-goals  

3. Kvalita zdravia a života Zelené budovy môžu zlepšiť zdravie a blahobyt ľudí 

7. Dostupná a čistá energia Zelené budovy môžu využívať energiu z obnoviteľných zdrojov a ich prevádzka sa 

stáva lacnejšou  

8. Dôstojná práca a ekonomický rast Budovanie zelenej infraštruktúry vytvára pracovné miesta a posilňuje hospodárstvo 

9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra Zelený dizajn budov môže podnietiť inovácie a prispieť k infraštruktúre odolnej voči 

klimatickým zmenám 

11. Udržateľné mestá a komunity Zelené budovy sú štruktúrou trvalo udržateľných komunít a miest 

12.Zodpovedná spotreba a výroba Zelené budovy využívajú „cirkulárne“ princípy, pri ktorých sa neplytvá zdrojmi 

13. Ochrana klímy Zelené budovy produkujú menej emisií a pomáhajú bojovať proti zmene klímy 

15. Život na pevnine Zelené budovy môžu zlepšiť biodiverzitu, šetriť vodné zdroje a chrániť lesy 

17. Partnerstvá za ciele Prostredníctvom zelenej výstavby vytvárame silné globálne partnerstvá 

 

Ciele trvalo udržateľného rozvoja predstavujú míľniky na ceste; návod v bludisku nazývanom 

dôstojné bývanie. Bez vôle ho chápať, prijať a ďalej konať, je to však len teória. Preto je pre 

jeho skutočnú realizáciu rozhodujúca aktívna účasť ľudí, komunít, národov a štátov. 

 

 

1.2.1. Aktívne občianstvo  
 

Okrem úlohy vlády a iných vedúcich štruktúr zohráva významnú úlohu pri zavádzaní stratégie 

globálneho bývania (alebo iného rozvojového konceptu) do praxe práve aktívne občianstvo. 

"Aktívne občianstvo znamená, že sa ľudia zapájajú do života svojich miestnych komunít a 

demokracie na všetkých úrovniach, od miest cez regióny až po celonárodné aktivity. Aktívne 

občianstvo sa môže prejaviť v malom, ako kampaň na vyčistenie miestnej ulice, alebo vo 

veľkom, ako vzdelávanie mladých ľudí o demokratických hodnotách, zručnostiach a aktívnej 

účasti.“ 
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Viac informácií: 

https://www.opensocietyfoundations.org/voices/active-citizenship-can-change-

your-country-better 

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-

work/publications/active-citizenship 

V slovenčine: 

https://ec.europa.eu/epale/en/node/36186 

https://www.nadaciapontis.sk/data/files/Pontis%20Digest/Pontis%20Digest%20Akti

vne%20Obcianstvo%202018-01.pdf 

 

 


