
1 HISTORICKÁ GENÉZA VZNIKU A OPODSTATNENOSŤ 

PREDMETU ETICKÁ VÝCHOVA 

 

Historická genéza vzniku etickej výchovy 

 

Od osvietenstva žilo ľudstvo v presvedčení, že ak bude človek vzdelaný, zbavený 

rôznych povier, predsudkov a oslobodený od autorít a doktrín, bude človekom dobrým 

a šťastným. V súčasnosti však zisťujeme, že sme sa stali obeťami ilúzie. Prichádzame 

k poznaniu, že samotné vzdelanie a množstvo informácií nestačí, musí to byť doplnené najmä 

výchovou a sebavýchovou.  

Odpovede na otázku, čo všetko, prípadne ktoré faktory ovplyvňujú rozvoj charakteru 

jedinca, hľadali od polovice 20. storočia desiatky výskumníkov, a to najmä vývinových a 

sociálnych psychológov. Z nich v našej práci upriamime pozornosť na dva sledované aspekty 

genézy osobnosti:  

 Identitu, obraz o sebe (self-concept) a sebaúctu (self-esteem). Touto 

problematikou sa zaoberali v 80-tych rokoch minulého storočia hlavne autori 

A. W. Pope a S. M. McHale2 (Pope, McHale,1988). 

 Prosociálne správanie a postoje. Ich výstižné spracovanie je možné nájsť v 

dielach autorov E. Stauba – Positive social behaviour and morality3 a P. 

Mussena, N. Eisenbergovej – Roots of Caring, Sharing and Helping4 (porovnaj 

Podmanický, 2008, s. 3).  

Zistené poznatky boli prakticky aplikované vo forme rôznych výchovných projektov. 

Ako praktická aplikácia týchto výskumov začali vznikať odborne koncipované výchovné 

projekty. Ako sú: CD (Character Development), ktorý koncipovali psychológovia E. A. 

Wynne, K. Ryan a T. Lickona5, ďalej projekt CDP (Child Development Program), na ktorom 

sa rozhodujúcim spôsobom podieľali D. Solomon, D. Watson, V. Battistich a T. Lickona.6 

Výchovný program Child Development Project – CDP bol zameraný na rozvoj pozitívnych 

2 Pozri POPE, A. W., McHALE, S. M., MOTALE, S. M., CRAIGHEAD, W. E.: Self Esteem Enhancement with 

Children and Adolescents Pergamon, Elsevier Science, 1988. 
3 Pozri STAUB, E.: Positive Social Behavior and Morality. Elsevier Science & Technology Books, 1978.  
4 Pozri MUSSEN, P., EISENBERG, N.: Roots of caring, sharing, and helping: The development of prosocial 

behavior in children. San Francisco: W.H. Freeman, 1977. 
5 RYAN, K.,  LICKONA, T.: Character development in schools and beyond. The cuncil for research in values 

and philosophy, Washington, 1992. 
6 Pozri BATTISTICH, V., SOLOMON, D., WATSON, M., SOLOMON, J., SCHAPS, E.: Effects of an 

elementary schol program to enhance prosocial behavior on childrens cognitive-social problem-solving skills 

and strategies. Journal of Applied Developmental Psychology, No. 10, 147 – 169, 1989. 
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hodnôt a výchovy charakteru uvádzaného Lickonom (1992). Realizovaný bol v San Romane 

v Kalifornii a jeho základom bolo päť zložiek:  

1. kooperatívne učenie, 

2. využitie detskej literatúry na  rozvoj empatie a porozumenia druhých, 

3. sprístupnenie príkladov prosociálneho správania, 

4. zapojenie študentov do aktivít zameraných na pomoc mladším spolužiakom 

a vrstovníkom, 

5. posilnenie morálneho úsudku a sebakontroly študentov. 

 

Po realizácii tohto projektu sa prejavili významné pozitívne zmeny v týchto oblastiach: 

 Správanie v triede: študenti prejavovali spontánnejšiu vzájomnú pomoc, 

podporu a spoluprácu. 

 Študenti vykazovali pri hre väčší záujem o ostatných bez toho, aby sa tak 

dialo na úkor zápalu pre hru. 

 Preukazovali lepšie schopnosti riešiť sociálne problémy. Pri hľadaní 

východísk po prezentácii hypotetických konfliktov boli pozornejší 

k potrebám všetkých zúčastnených strán, menej navrhovali agresívne 

riešenia a prichádzali s alternatívnymi námetmi na riešenie problémov. 

 Prejavovali výraznejšie pochopenie demokratických hodnôt. Presvedčenie, 

že všetci členovia skupiny majú právo zúčastniť sa skupinových aktivít 

a rozhodovania  (Lickona, 1992, s. 25 – 26, 29)7. 

 

Na projekt CDP nadväzuje svojou prácou prof. R. R. Olivar z nezávislej univerzity 

v Barcelone. (Ďalej sa budeme podrobne zaoberať len týmto projektom, pretože práve z tohto 

vychádza ETV na Slovensku, spracovaná L. Lenczom). R. R. Olivar začiatkom 

osemdesiatych rokov minulého storočia vypracoval projekt výchovy k prosociálnosti. 

Vychádzal zo zistení a výskumov, že rozhodujúcim faktorom pozitívneho vývoja charakteru 

je prosociálnosť.8 Podľa záveru týchto výskumov, ak si dieťa osvojí prosociálne postoje 

7 T. Lickona spolu s M. Davidsonom ďalej vypracovali projekt CEP (Character Education Partnership). Na 

základe Kohlbergovej teórie morálneho vývinu a vlastných zistení vypracovali model výchovy charakteru, ktorý 

nazvali Jedenásť princípov účinnej výchovy charakteru (2003) a ten má pôvod v Center for the Advancement 

Ethics and Character (CAEC) na Bostonskej univerzite v roku 1999. Následne k nemu boli spracované 

Štandardy kvality výchovy charakteru (Vacek, 2008, s. 106 – 107). 
8 Slovo prosociálnosť je odvodené z latinského slova socius = spoločník, priateľ. Prosociálny je teda človek, 

ktorý sa k iným ľuďom správa ako k potencionálnym priateľom. Prosociálnym nazývame správanie, ktoré je 

zamerané na pomoc alebo prospech iných osôb, skupín, spoločenských cieľov, avšak bez nároku na odmenu 
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a správanie, s veľkou pravdepodobnosťou sa bude formovať ako charakterný človek, ale ak si 

ich neosvojí, výsledok výchovy je potom problematický (Olivar, 1992, s. 3). 

Pre výskum z toho vyplynula potreba dať si odpoveď na dve základné otázky: 

1. Aké činitele v správaní dospelých (rodičov, vychovávateľov, učiteľov) podmieňujú 

a podporujú tento spontánny rozvoj prosociálneho správania u detí? (Ak sa totiž 

podarí tieto činitele identifikovať, bude v zásade možné vhodnou úpravou 

správania a postojov (rodičov, vychovávateľov, učiteľov) podporiť rozvoj 

prosociálnosti detí a žiakov). 

2. Aké faktory týkajúce sa ostatných postojov a správaní detí podmieňujú ich 

prosociálne správanie? 

Výskumníci si totiž uvedomili, že ak sa podarí na tieto otázky nájsť odpoveď, môžeme 

vytvoriť teoretický model prosociálnosti, ktorý poslúži ako spoľahlivý základ pre program 

výchovy k prosociálnosti. Pri hľadaní teoretického modelu programu výchovy 

k prosociálnosti si R. R. Olivar stanovil na základe už jestvujúcich empirických štúdií asi 30 

faktorov, ktoré súvisia s prosociálnym správaním a údaje si overil vlastným výskumom, ktorý 

zahŕňal asi 300 žiakov z 24 tried vo veku od 13 až do 16 rokov. Z uvedeného počtu bolo 137 

viac prosociálnych a 145 menej prosociálnych. Skúmal súvislosť medzi prosociálnosťou 

a ostatnými faktormi. Pri výskume použil tieto testy:  

 Rocheho dotazník školského prosociálneho správania, 

 Dotazník empatie (Mehrabian – Epstein), 

(napríklad finančnú, respektíve pochvalu, uznanie). To znamená, že motívom a predpokladom takéhoto 

správania je vnútorná potreba robiť to, čo prospeje inému. Cieľom teda nie je len osvojenie si určitého správania, 

ale snaha priviesť deti k vnútornej potrebe takéhoto správania. Prosociálnosť a láska k blížnemu sú príbuzné 

pojmy. Láska zdôrazňuje vzťah k blížnemu, prosociálnosť ochotu pomáhať. Výchova k prosociálnosti je systém 

výchovných metodických postupov a krokov usporiadaných do programu, ktoré rozvíjajú morálne postoje a 

praktické morálne činy a správanie. Podstatnou časťou programu je rozvoj sociálnych zručností. Tie, zamerané 

na etické ciele, stávajú sa etickými spôsobilosťami, cnosťami, čo je trvalá dispozícia správať sa eticky, pozitívne. 

Výchovu k prosociálnosti tvorí ucelený program, ktorý zahŕňa rôzne vekové kategórie – od materských škôl až 

po stredné školy. Dá sa však aplikovať aj na výchovu dospelých. V rámci procesu výchovy k prosociálnosti 

dochádza k zmene v medziľudských vzťahoch všetkých zúčastnených činiteľov, a to: učiteľ – dieťa, 

dieťa – dieťa, 

dieťa – rodič, 

učiteľ – rodič (Ivanová, 

Kopinová, 2004, s. 6 – 7). 

Prosociálnu osobnosť Olivar charakterizuje takto:  Prejavuje súcit s ľuďmi, ktorí majú ťažkosti.  

Teší ho niekoho obdarovať, alebo sa s niekým rozdeliť. 

Pracuje v prospech iných ľudí.  

Úspechy druhých prijíma bez závisti.  

Má pochopenie pre starosti a nevýhody svojich známych. 

Prežíva s inými ľuďmi ich starosti aj radosti  (Olivar, 1992, 

s. 3). 
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 Rocheho dotazník pre rodičov (obsahoval 7 položiek týkajúcich sa správania 

rodičov a detí v experimente a 8 položiek týkajúcich sa ich vzťahu k rodičom). 

Štatistické vyhodnotenie získaných údajov umožnilo vytvoriť teoretický model, ktorý 

zahŕňa 15 bodov. Desať bodov sa týka žiakov (sú to premenné, ktoré podmieňujú prosociálne 

správanie) a päť sa týka správania rodičov, vychovávateľov, učiteľov. Tieto body dávajú 

odpoveď na otázku, aké spôsobilosti a vlastnosti je potrebné u detí rozvíjať v záujme rozvoja 

prosociálnosti. Desať faktorov teoretického modelu prosociálneho správania Olivar 

uvádza nasledovne:  

1. Dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta. 

2. Postoje a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch. 

3. Pozitívne hodnotenie správania druhých. 

4. Kreativita a iniciatíva. 

5. Komunikácia. Vyjadrovanie vlastných citov. 

6. Interpersonálna a sociálna empatia. 

7. Asertivita. Riešenie agresivity a kompentivity. Sebaovládanie. Konflikty 

s druhými. 

8. Skutočné a zobrazené prosociálne modely. 

9. Prosociálne správanie (pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo, 

zodpovednosť a starostlivosť o iných). 

10. Spoločenská a komplexná prosociálnosť (solidarita, sociálne problémy, 

sociálna kritika, občianska neposlušnosť, nenásilie). 

Ďalšie body sa týkajú rodičov, vychovávateľov a učiteľov. Dávajú odpoveď na 

otázku, ako sa rodičia, vychovávatelia, učitelia majú správať, ak chcú mať pozitívny vplyv na 

rozvoj prosociálneho správania u detí alebo všeobecne u druhých: 

11. Prijatie žiaka takého, aký je, vytváranie sympatií. 

12. Atribúcia (pripisovanie) prosociálnosti. 

13. Induktívna disciplína. 

14. Nabádanie k prosociálnosti. 

15. Podporovanie prosociálnosti (Olivar, 1992, s. 4). 
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Obrázok 1:  Subjekt (žiak - dieťa) a faktoroy teoretického modelu prosociálneho správania 

 

Prvých desať bodov R. R. Olivar rozpracoval do konkrétnych aktivít a tvoria vlastný 

výchovný program. (Na katalánskych školách venujú tomuto programu dve hodiny týždenne, 

minimum je jedna hodina.) Domnievame sa, že zrelé prosociálne postoje sú zároveň aj 

žiaducou kompetenciou pre súčasnú spoločnosť v pozícii tvrdej konkurencie, konfrontácie a 

individualisticko-egoistickej tendencie v mnohoúrovňovej vzťahovosti. Aj keď praktický 

život motivuje k účelnosti, pragmatickosti a zištnosti a dominantnou sa stáva rovina práva ako 

limitujúci faktor konania pod hrozbou sankcie, predsa len formovanie svedomia pre 

alternatívu dobra a dodržiavanie mravnej normy človeka nielen oslobodzuje, ale aj vedie k 

zodpovednosti, statočnosti, čestnosti a robí ho šťastnejším a dobrotivejším. 
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ETV nevznikla ako produkt dlhodobej činnosti širokých tímov výskumníkov 

a vedeckých ústavov, nie je to predmet umelo vytvorený. Vznikla z existencionálnej potreby 

ako reakcia na vzostup kriminality detí a mládeže v posledných tridsiatich rokoch 20. stor. Jej 

úlohou sa stalo  poskytnúť výchovný systém mravného konania mladej generácie i celej 

spoločnosti (Orendáč, 2007, s. 11). Je nevyhnutné poznamenať, že celý tento projekt je veľmi 

komplexná a multidisciplinárna záležitosť. 

 

Predmet ETV: 

 je predovšetkým výchovou k prosociálnosti, 

 zameriava sa na prevenciu mravnej devastácie detí a mládeže,  

 v tomto predmete dominuje psychológia,  

 ponúka pomoc pri riešení závažných problémov dnešnej doby, 

ktoré ohrozujú človeka nielen v rovine jeho fyzickej existencie, 

ale najmä v rovine duchovnej a morálnej. 

 

Predmet ETV vychádza z niekoľkých psychologických a pedagogických koncepcií. Sú 

to najmä princípy kognitívno-behaviorálnej psychológie, teória emočnej inteligencie, 

logoterapie, humanistickej psychológie a pedagogiky, teórie mravného usudzovania J. Piageta 

a L. Kohlberga a ďalších (pozri Olivar, 1992, 1999, 2002, Lencz 1996, 1998). Možno viac 

ako iné výchovné projekty čerpá ETV z psychológie. To neznamená, že psychológia si 

nárokuje na určenie jediného správneho návodu na výchovu. Je len jedným z dôležitých 

zdrojov, ktorý hľadá odpovede na konkrétne problémy pedagogiky. Školská výchova je 

postavená na interdisciplinárnej báze, a preto aj ETV je výslednicou relevantných 

filozofických, psychologických a prirodzene pedagogických disciplín. Etika napomáha pri 

určovaní cieľov. Psychológia umožňuje pochopiť genézu mravného vývinu osobnosti, 

poskytuje teoretický, metodologický základ pre výber výchovno-vzdelávacích metód a 

overuje ich účinnosť. Pedagogika syntetizuje a svojimi nástrojmi prenáša, realizuje zistené 

poznanie do praxe a poskytuje psychológii spätnú väzbu (Podmanický, 2008). 

Zásadný význam pre koncepciu ETV má zvolený antropologický pohľad na človeka. 

Pokiaľ ho vidíme len ako egoistický uzlíček pudov a inštinktov, potom cieľom výchovy bude 

adaptovať ho na aktuálne podmienky spoločnosti pomocou podmieňovania. Aktivitu preberá 

výlučne učiteľ a z dieťaťa sa stáva viac-menej pasívny subjekt. ETV vychádza z koncepcie 

človeka ako tvora zásadne dobrého. Ľudská osobnosť ako jediná slobodná živá bytosť – 
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„animal liberum“, nadobúda a rozvíja svoju pravú identitu iba v pozitívnej interakcii s 

prírodným prostredím (In-der-Welt-Sein) a s inými ľuďmi (Mit-Sein). Dynamika 

sebapresahovania ju vedie k prekračovaniu všetkých konečných limitov (Zu-Sein). Pre 

harmonický rozvoj osobnosti je dôležité, aby láska k sebe a láska k druhému človeku boli v 

rovnováhe. Pokiaľ v našich každodenných postojoch dominuje len láska k sebe, 

presadzovanie a vyhľadávanie vlastných výhod i na úkor ostatných, vzniká nerovnováha, 

ktorá deformuje charakter a je častým zdrojom nedorozumení, napätí v rodine, na pracovisku i 

v spoločnosti (porovnaj Lencz, 1998, Podmanický, 2004). 

Mravné aspekty sú prítomné v každej ľudskej činnosti, prenikajú celou ľudskou 

činnosťou, a preto etiku môžeme vnímať aj ako učenie o naplnenom či vydarenom živote. 

ETV bez etiky nemôže realizovať svoje zámery a ich vzájomný vzťah je vzťahom 

komplementarity. Povedané iným spôsobom, etická výchova sprostredkuje eticky relevantné 

skúsenosti a etika ich reflektuje. Jej výhoda spočíva aj v tom, že nie je závislá od žiadnej 

ideológie,  konkrétnej filozofie alebo svetonázoru, ale vytvára podmienky pre autonómne 

hľadanie a objavovanie hodnôt i správanie sa v súlade s nimi. Tým vedie žiakov ku 

kongruentnému správaniu, t. j. k zhode medzi mysleným, deklarovaným a žitým.  

„Skutočná etika začína tam, kde sa končia slová.“ (A. Schweitzer)   

 

Opodstatnenosť etickej výchovy 

 

Dnešná logika sekularizácie morálky smeruje k vytvoreniu takej spoločnosti, ktorá 

neprijíma ideál odopierania a obete, ale systematicky vedie ku hmotnej kultúre užívania si tu 

a teraz. Jednou z hlavných morálnych skutočností sa stáva právo. „ ... o akých demokraciách 

hovoríme, pokiaľ sa relatívne rozhodnutia o dobre a zle stávajú vecou nezávislých expertov? 

... načo sú vznešené vyhlásenia firiem, spoločností, strán, keď sú v rozpore s konkrétnymi 

skutkami?“ (Lipovetsky, 1999, s. 19) V súčasnosti už nie je cieľom výchovy meniť 

spoločenský systém, ale skvalitňovať život v jeho jednotlivých oblastiach. „...najľahšie je 

možné zmeniť reč človeka. Náročnejšie sa mení správanie. Ešte ťažšie sa mení myslenie, ale 

vôbec najťažšia je zmena ľudského srdca“ (Smékal, 2002, s. 405). V súčasnosti sa ešte stále 

diskutuje o opodstatnenosti predmetu ETV v školách.9 Odpoveďou na túto diskusiu môže byť 

9 Porovnanie najčastejších priestupkov detí a dospievajúcich vo verejných školách USA na konci tridsiatych a na 

konci osemdesiatych rokov 20. storočia: 

1940 -   rozprávanie bez prihlásenia, žuvanie žuvačky, hlučnosť, behanie po chodbách, predbiehanie, 

nedodržiavanie predpísaného oblečenia, znečisťovanie priestorov, 
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analýza súčasných trendov globalizujúcej sa spoločnosti, z nich vyplývajúcich úloh výchovy, 

ktoré stanovuje medzinárodné spoločenstvo a ich konfrontácia s cieľmi vyučovania ETV. Z 

tohto porovnania vyplýva, že ETV sa stáva predmetom, ktorý svojou podstatou rieši 

najvážnejšie problémy súčasnej edukácie vôbec, a to najmä preto, že jeho personálne, sociálne 

a morálne orientovaný charakter výrazne zodpovedá požiadavkám doby na rozvoj osobnosti 

človeka. Približne od 70-tych rokov 20. storočia prebiehajú vo všetkých oblastiach ľudskej 

spoločnosti procesy, ktoré sa vymykajú kontrole národných štátov a spontánne, neriadeným 

spôsobom vedú k integrácii organizácií na vyššej úrovni, ktorým sa dnes hovorí globalizácia. 

(Kosová, 2007, s. 148) 

Nekontrolované ekonomické procesy globalizácie vyvolávajú rozporné sociálne 

dôsledky. Prudko sa zvyšuje nerovnomernosť rozdelenia bohatstva, 20% najbohatšej svetovej 

populácie sa podieľa na celosvetovej spotrebe 86% a 20% najchudobnejšej jedným percentom 

(Mezřický, 2003, s. 16). Priemerný Američan konzumuje približne toľko jedla ako dvadsať 

Číňanov (Keller, 2005, s. 37). Vytvára sa vysoká závislosť chudobných krajín Juhu od 

rozvinutých krajín Severu najmä preto, že pôžičky splácajú surovinami a lacnou pracovnou 

silou. Rozvinutý Sever spotrebuje ročne viac ako tri štvrtiny produkcie svetovej energie, 85% 

svetovej produkcie dreva a 72% svetovej produkcie ocele, a to aj vďaka tomu, že od polovice 

50-tych rokov podporil finančne slabý Juh blahobyt Severu podľa opatrných odhadov 

približne 50 biliónmi dolárov prostredníctvom poklesu cien surovín, nárastu úrokov z 

pôžičiek, odlivu kvalifikovanej pracovnej sily, obchodného protekcionizmu a pod. (Payer, In.: 

Keller, 2005, s. 25). Obyvatelia USA nechajú ročne v salónoch krásy 4, 5 miliardy dolárov, 

zatiaľ čo obyvatelia Haiti pre nich za mzdu 2, 5 dolára denne vyrábajú najmodernejšiu 

techniku (de la Court, In.: Keller, 2005, s. 116). Pri snahe o maximalizáciu zisku používajú 

nadnárodné spoločnosti stále bezohľadnejšie prístupy k riadeniu, ktoré nie sú zlučiteľné 

s demokratizáciou (Skalková, 2000, s. 14), bezprecedentný vplyv získavajú bohatí investori. 

Pre snahu o čo najekonomickejšie využitie zdrojov a o uspokojenie konzumentov sa rozrastá 

nezodpovednosť anonymných nadnárodných zoskupení za lokálne ekologické dôsledky, napr. 

ročný úbytok tropických pralesov sa zvýšil z 10 miliónov hektárov v roku 1980 na 17 

miliónov v roku 1990, denne vymiera na planéte 140 rastlinných a živočíšnych druhov, len 

chemický priemysel produkuje ročne približne 325 až 375 miliónov ton toxického odpadu 

(Keller, 2005, s. 28 – 30).  

1990 – 2009 -  používanie mobilu na hranie hier, užívanie drog, pitie alkoholu, tehotenstvo neplnoletých 

dievčat, samovraždy, znásilnenia, krádeže, ťažké ublíženie na zdraví, terorizmus, agresia a 

násilie (Smékal, 2010, s. 9). 
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Vo svetle týchto údajov sa ukazuje, že budúcnosť ľudstva a planéty bude 

pravdepodobne viac závisieť od ľudskosti a morálky bohatšej časti populácie, od schopnosti 

človeka potlačiť niektoré svoje konzumné potreby a uskromniť sa, od schopnosti postaviť sa 

na obranu práv slabších či ochraňovať prírodu pre budúce generácie. Táto skutočnosť stavia 

pred etickú výchovu výnimočne dôležité a náročné úlohy. Je to aj tým, že v učebných plánoch 

slovenskej školy niet iného predmetu ako etická výchova, ktorý by komplexne vytváral 

priestor pre rozvoj uvedených postojov a schopností. Práve ona umožňuje žiakom diskutovať 

o týchto problémoch a viesť ich k zamysleniu sa nad budúcnosťou človeka a planéty. 

Významne sa kritizuje posun hodnôt od hodnoty byť (človekom) k hodnote mať (mať 

peniaze, majetok, úspech), výdatne podporovaný reklamou, ktorá nás denno-denne 

presviedča, že nič bežné, ani len prací prostriedok, už nie sú pre človeka dôstojné. Orientácia 

na konzum, ale najmä konkurenčné prostredie núti človeka neustále sa ponáhľať, 

nepremeškať šancu, nestratiť príležitosť, presadiť sa za každú cenu teraz alebo nikdy. 

Neostáva mu čas na problémy iných, ale ani na zastavenie sa a na reflexiu vlastného 

správania, myslenia, citov či vlastného života. To je ďalšia vážna výzva pre etickú výchovu, 

pretože ona má viesť žiakov i k zamysleniu, v čom je zmysel ľudského života, a vychovať ho 

a pomôcť mu prísť k tomu zmyslu (Kosová, 2007, s. 149). 

Poslaním ETV je svojím zameraním napomôcť žiakovi postupne sa pripravovať na 

dosiahnutie dvoch dôležitých cieľov:  

1. Byť kompetentným členom spoločnosti (society) predpokladá, že bude spôsobilý 

plniť všetky hlavné sociálne roly, ktoré má každý človek vo svojom živote zastávať. Sú to 

napr. byť školákom a celoživotným samoukom, byť demokratickým občanom a vlastencom, 

byť zodpovedným zamestnancom a kolegom, byť dobrým manželom, partnerom a 

zodpovedným rodičom, byť rozvážnym domácim hospodárom, šetrným spotrebiteľom a 

tvorcom domova, byť ochrancom a tvorcom zdravia a životného prostredia, byť kultivovaným 

využívateľom voľného času a pod. (Švec, 2002, s. 13). Sociálna kompetentnosť je aj v 

schopnosti spoločnosť aktívne tvoriť, čiže vytvárať tolerantné multikultúrne spolužitie 

prinášajúce osoh všetkým jej členom.  

2. Byť kompetentným ľudským jednotlivcom je požiadavka, ktorá je súbežnou 

podmienkou predchádzajúceho cieľa. Naplnenie sociálnych rolí vyžaduje, aby mal človek do 

vzťahu s inými čo ponúknuť, najmä to, v čom je výnimočný, v čom im môže byť prospešný, 

aby nebol pre iných bremenom, ktoré zaťažuje, ale aby si vedel sám so sebou poradiť. Etická 

výchova má žiaka podporovať v tom, aby sa postupne stával autentickou jedinečnou 
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a nezávislou osobnosťou. A keďže osobnosťou sa človek stáva sám a nemôže ho ňou „urobiť“ 

nikto iný, musí sa sám na sebe (ale v interakcii s inými) učiť uvedomelému sebapoznávaniu, 

sebahodnoteniu a sebapretváraniu. 

Úloha ETV personalizovať a socializovať žiaka je jednou z najťažších úloh edukácie 

vôbec. Toto poslanie však môže splniť iba vtedy, ak si bude stále zachovávať určitú 

didaktickú svojbytnosť, ktorou sa podstatne odlišuje od iných vyučovacích predmetov. 

Učitelia etickej výchovy by si mali byť vedomí, že etická výchova nie je prioritne zameraná 

len na osvojovanie si vedomostí, ale najmä na „kultivovanie“ prežívania, „vycvičovanie“ 

schopností a „vychovávanie“ postojov. Teda, že empatické pochopenie sa nemôže nahradiť 

necitlivou iróniou, živá diskusia sa nesmie premeniť na vysvetľujúci monológ učiteľa a 

prežívanie sociálnych rol a aktívne riešenie situácií na verbálne rozprávanie o nich. Zároveň 

by si každý učiteľ etickej výchovy mal uvedomovať, že spomínané požadované kvality 

nepotrebuje žiak na záverečnú skúšku alebo na prijatie na vyšší typ školy, ale že od nich 

veľkou mierou závisí celý jeho ďalší život. A snáď aj zlepšenie stavu súčasnej spoločnosti, 

ktoré ľudská societa tak nevyhnutne potrebuje. (Kosová, 2007, s. 154)  

ETV povoláva človeka, je predovšetkým uvedomenie si zmyslu integrity, čo vo vzťahu k 

ľudskej prirodzenosti znamená úplnosť. „Mať integritu, znamená byť úplným človekom – 

poctivým a mravne bezúhonným. Bez integrity sa nemôžeme stať plnohodnotnou ľudskou 

bytosťou. Nepoctivosť spomaľuje osobný i sociálny vývoj človeka. Spôsobuje, že nie sme 

schopní naplno si uvedomiť, že môžeme prežiť život vo vnútornom pokoji, precítiť svoju 

vlastnú hodnotu a nadviazať zdravé medziľudské vzťahy.“ (Urban, 2004, s. 77) 

 

 

1.1 Stav predmetu mravná výchova v minulosti 

 

 V rámci komunistickej výchovy bola vtedajšia mravná výchova zjavne najviac 

poznamenaná ideológiou „jediného vedeckého“ učenia: marxizmom-leninizmom. Koncepcia 

komunistickej morálky mravnej výchovy sa odvíjala od dogmatického výkladu etiky, v ktorej 

bola tzv. komunistická etika (morálka) povýšená nad všetky ostatné etické systémy. (Vacek, 

2008, s. 79) S. Kučerová ukazuje, že pomer dobra a zla sa pokladal za vyriešený v dôsledku 

postupnej premeny spoločenského radu v rad socialistický a následne komunistický. „Všetko 

„zlo“ sa redukovalo na prežitky kapitalizmu vo vedomí, beztriedna spoločnosť bola 

predstavovaná ako najviac dokonalá a úplne bezkonfliktná“ (Kučerová, 1990, s. 30). Mravná 
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výchova, ako vidíme, mala svoje postavenie a opodstatnenie už v minulosti, no spoločenský 

vývoj u nás až po roku 1989 obracia pozornosť laickej, ale aj odbornej verejnosti k radu 

rôznych tém, ktoré začala spoločnosť pociťovať ako naliehavé a volajúce po určitých 

zmenách a riešeniach.  

 

 

1.2 Implementácia predmetu etická výchova do školského výchovno-

vzdelávacieho systému na Slovensku 

 

V roku 1990 bola ETV realizovaná ako experiment na šesťdesiatich školách v rámci 

celého Slovenska. Pre úspešnosť experimentu sa do jeho overovania zapájalo čoraz viacej 

škôl a v roku 1992 ich už bolo okolo 300. Pôvodný úmysel autorov bol ponúknuť tento 

voliteľný predmet pre všetkých žiakov bez rozdielu konfesionálnej alebo svetonázorovej 

orientácie. Na základe politického rozhodnutia sa od 1. septembra 1993 stala etická výchova 

povinne voliteľným predmetom, v alternácii s náboženskou výchovou pre II. stupeň 

základných škôl a 1. – 2. ročník stredných škôl. Tento výber ovplyvnil aj fakt, že etická 

výchova nebola determinovaná žiadnou náboženskou orientáciou (Podmanický, 2008, s. 5). 

Učebné osnovy predmetu ETV pre 5. – 9. ročník základnej školy  ju charakterizujú 

nasledovne: „Etická výchova (spolu s inými učebnými predmetmi a opatreniami) sa 

zameriava na prevenciu mravnej devastácie mládeže, ktorá je v súčasnosti vážnou hrozbou. 

Na dosiahnutie tohto cieľa sa neuspokojuje s podávaním informácií o morálnych zásadách, 

ale aj účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem a napomáha osvojeniu 

správania, ktoré je s nimi v súlade. Pozitívnym cieľom predmetu je vychovať zrelú osobnosť, 

ktorá má vlastnú identitu a hodnotovú orientáciu, v ktorej úcta k človeku a k prírode, 

spolupráca, prosociálne správanie a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pripravuje 

mladých ľudí pre život, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných 

vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami ...“ (UO, 1997, s. 3). 

Úlohou ETV nie je „zasahovať“ do fungovania osobnosti, ale vytvárať vonkajšie podmienky, 

navodzovať podnety, ktoré napomôžu rozvinutiu i samostatnému vývoju pozitívneho obsahu 

skrývajúcemu sa v človeku. 

Časová dotácia predmetu ETV (1 hod. týždenne, 33 hod ročne), je v školskej 

edukácii určitým kompromisom medzi potrebným a možným. Vychádzalo sa však z toho, že 

výchovu žiakov ovplyvňujú aj iné vyučovacie predmety, na ktorých môžu tiež pracovať 
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s etickými aspektmi vybraných problémov. Napr. hodiny estetickej výchovy, dejepisu, 

literatúry dávajú príležitosť na prezentáciu pozitívnych prosociálnych vzorov. Rozhovor 

o etických problémoch súvisiacich napr. s toleranciou, znášanlivosťou, religionistikou, 

medziľudskými vzťahmi umožňujú zase najmä občianska náuka na základných školách či 

náuka o spoločnosti na stredných školách. V horizontálnej rovine môže ETV spolupracovať 

so všetkými vyučovacími predmetmi. Vo výchovnom programe má implicitne zahrnuté 

mnohé podnety, ktoré sú súčasťou ich cieľov. Tak isto im môže ponúknuť svoje skúsenosti 

využitia zážitkových metód pri jednotlivých témach. Pre ilustráciu uvedieme niekoľko 

variantov medzipredmetových vzťahov. Ako prvý uvedieme príklad spolupráce s jazykovými 

predmetmi, hudobnou či výtvarnou výchovou. V rámci senzibilizácie využíva etická výchova 

na svojich hodinách literárne úryvky, hudobné ukážky alebo výtvarné diela. Jazykové, 

hudobné a výtvarne zručnosti môžu žiaci realizovať pri kreatívnom vyjadrovaní riešenia 

nastolených problémov aj v iných fázach učenia sa hodnotám, napr. pri reálnej skúsenosti 

(nácvik v triede) či v hodnotovej reflexii. Na stredných odborných školách je možné účinne 

nadväzovať na poznatky ekonomických predmetov najmä v aplikačnej téme ekonomické 

hodnoty. Aplikačnú tému Etika v ochrane prírody a životného prostredia je zas možné 

efektívne prepájať s ekologickou i environmentálnou výchovou, prírodopisom, alebo 

s projektmi, ako napr. Zdravá škola. Aj ďalšie aplikačné témy Rodina, v ktorej žijem 

a Výchova k sexuálnemu zdraviu majú širšie tzv. nadpredmetové uplatnenie. Spolu 

s občianskou náukou, prírodopisom a biológiou tvoria hodnotovú i obsahovú základňu prijatej 

Koncepcie výchovy k manželstvu a rodičovstvu. 

V súčasnosti sú, v rámci obsahovej reformy školskej edukácie, navrhnuté určité 

zmeny. Na II. stupni ZŠ sa vychádza z toho, že osvojeniu si socio-mravných postojov 

a spôsobilostí napomáha aj využívanie skúsenosti kooperatívneho vyučovania, observačného 

učenia i sociálno-psychologického výcviku (Lencz, 1993; Jablonský, 2006), preto je v 8. a 9. 

ročníku odporúčané venovať mu priestor (15 hodín ročne). Na stredných  školách by sa ETV 

mala viac zamerať na posilnenie tvorby mravného usudzovania a rozhodovania. 

 

Do akej miery sa predmet ETV etabloval do slovenského školstva a aké sú postrehy 

učiteľov predmetu, zmapoval V. Poliach. Roku 2008 realizoval v rámci širšie koncipovaného 

empirického výskumu implementačného kontextu ETV v Slovenskej republike učiteľom 

položil niekoľko všeobecných hodnotiacich otázok týkajúcich sa tohto predmetu. Výskumnú 

vzorku tvorilo 313 učiteľov z praxe, pokryté sú všetky kraje SR. Odpovede získal v období 
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apríl – jún 2008. Dotazník bol distribuovaný ako anonymný a určený na samostatné 

vyplnenie, t. j. došlo k tzv. samovýberu. To pravdepodobne vnieslo do získaných údajov 

skreslenie, typické pre tento typ výskumu. (Výskum bol finančne podporovaný Agentúrou na 

podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0372 -06). V. Poliach zisťoval:  

1. Názory učiteľov na poňatie ETV ako výchovy k prosociálnosti. Znenie 

výskumnej otázky: „V zmysle koncepcie R. R. Olivara je ETV chápaná ako výchova k 

prosociálnosti. Nakoľko súhlasíte s týmto chápaním?” Hodnotilo sa na škále 0 ~ 5, kde 0 = 

vôbec s ním nesúhlasím a 5 = úplne sa s ním stotožňujem. Doplňujúca otázka znela: „Ktoré 

prípadné výhrady máte k takémuto poňatiu?” Štatistické charakteristiky: modus = 5, AM = 

4,28, SD = 0,91. Svedčí to o veľmi vysokej miere stotožnenia sa väčšiny opýtaných 

s koncepciou. Zo získaných 54 kvalitatívnych vyjadrení bolo 17 kritických. Učitelia 

najčastejšie upozorňovali na prílišnú teoretickosť koncepcie R. R. Olivara, konzervatívnosť a 

idealizmus. Konštruktívni kritici navrhovali zohľadňovať širšie spektrum hodnôt, venovať 

viac priestoru riešeniu aktuálnych problémov v triede, viac sa venovať vzťahu k sebe 

samému. Jeden návrh bol postaviť ETV na koncepcii rozvoja emocionálnej inteligencie. Aj tu 

môžeme vidieť pohľady učiteľov, ktorým v praxi na premete ETV chýbajú práve aktuálne 

témy, ktoré by napomáhali viac žiakovi a neboli až tak teoreticky prepracované. Pretože 

projekt Výchova k prosociálnosti bol postavený na potrebách predsa iných žiakov a v inom 

prostredí, ako je Slovensko.  

 

2. Názory učiteľov na prínos ETV k osobnostnému rozvoju žiakov. Znenie 

výskumnej otázky bolo: „Za aký veľký prínos považujete zavedenie predmetu ETV z 

hľadiska osobnostného rozvoja žiakov?” Hodnotilo sa na škále 0 ~ 5, kde 0 = žiadny prínos a 

5 = veľmi veľký prínos. Doplňujúca otázka: „Zdôvodnite stručne svoj názor:”. Štatistické 

charakteristiky: modus = 5, AM = 3,95, SD = 1,05. V porovnaní s predchádzajúcou otázkou 

ide o podobne priaznivé hodnotenie s vyššou variabilitou intenzity súhlasných názorov. 

Väčšina opýtaných považuje ETV za prínos k osobnostnému rozvoju žiakov. Kvalitatívne 

vyjadrenia poskytlo až 229 respondentov. Pozitívne hodnotenia sa týkali zlepšenia v 

komunikácii, spôsobilosti vyjadrovať názory, spôsobilosti riešiť konflikty, ako aj v lepšom 

sebapoznaní, prehĺbení empatie a uvedomeniu si svojej hodnotovej hierarchie. Negatívne 

hodnotenia sa týkali najčastejšie nedostatočného účinku ETV na starších žiakov a ich 

neochote uplatňovať získané kompetencie v praxi. Často sa tiež vyskytoval skeptický názor o 

možnostiach školy v celkovom kontexte „chorej” spoločnosti, konkurujúcich masmédií a 
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výchovne „zlyhávajúcej” rodine. Východiskom v týchto negatívnych hodnoteniach je 

v lepších a prepracovanejších aktivitách pre starších žiakov, ktoré zasiahnú presný cieľ (ten -  

ktorý problém žiakov) efektívnym spôsobom. No je potrebné poznamenať, že v tomto období 

je už jedinec v inom vývojovom štádiu morálneho myslenia (pozri 2 kapitola) a aj preto je 

práca so žiakmi ťažšia, náročnejšia, ale stále aj prínosná pre ich ďalší osobnostno-morálny 

vývoj. 

 

3. Názory učiteľov na užitočnosť teoretických poznatkov získaných žiakmi na 

ETV. Znenie výskumnej otázky: „Do akej miery sú tie teoretické poznatky, ktoré žiaci 

získavajú na hodinách ETV, užitočné pre rozvoj ich mravného hodnotenia a postojov?” 

Hodnotilo sa na škále 0 ~ 5, kde 0 = celkom zbytočné a 5 = veľmi užitočné. Doplňujúca 

otázka: „Zdôvodnite stručne svoj názor:”. Štatistické charakteristiky: modus = 5, AM = 3,75, 

SD = 1,09. Ide o ešte variabilnejšie, hoci stále vcelku priaznivé hodnotenie, t. j. prevažuje 

názor, že teoretické poznatky získané žiakmi v rámci ETV sú užitočné. Podrobnejšie sa 

vyjadrilo 204 respondentov. Pozitívnych hodnotení bolo pomerne málo, napr. získanie 

lepšieho nadhľadu nad praxou, lepšie pochopenie súvislostí a celkového zmyslu ETV. 

Zriedkavé boli aj negatívne hodnotenia, napr. že teoretické poznatky žiakov vôbec 

nezaujímajú alebo že „život je o inom”. Najčastejšie sa však vyskytovali názory tvrdiace, že 

teória je v ETV až na druhom mieste (dokonca že tam vôbec nie je), že ide najmä o 

„zážitkové učenie”. Vcelku sa z výsledkov zdá, akoby samotné slovo „teória” evokovalo u 

respondentov skôr negatívne konotácie. Výsledky vyvolávajú otázku: Čo vlastne považovali 

respondenti za „teoretické poznatky získané na ETV”? 

 

 Výskum V. Poliacha by sme mohli zhrnúť do nasledujúcich téz:: 

1. Medzi učiteľmi existuje silný konsenzus v súhlase s koncepciou ETV ako „výchovy k 

prosociálnosti”. 

2. Medzi učiteľmi prevažuje názor, že ETV prispieva k rozvoju osobnosti žiakov. 

3. Medzi učiteľmi síce celkovo prevažuje aj názor, že teoretické poznatky získané žiakmi v 

rámci ETV sú pre nich užitočné, súčasne sa však vynárajú nejasnosti okolo ich interpretácie a 

konotácií samotného pojmu „teória”. (Poliach, 2008, s. 17 – 18) 

 

Je potrebné dodať, že okrem uvedených výsledkov sa v kvalitatívnych odpovediach 

objavovalo aj množstvo podnetov, týkajúcich sa podmienok realizácie vyučovania ETV, 
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napr.: nespokojnosť so znížením hodinových dotácií, so spájaním žiakov do príliš veľkých 

skupín, s tým, že na ETV sa nepodieľajú všetci učitelia školy v rámci svojich predmetov atď. 

To všetko dáva dôležitú výpoveď o predmete ETV, o jej problémoch, ale aj jej špecifickosti 

ako vyučovacieho predmetu na školách. 

 

 

1.3 Postavenie predmetu etická výchova na I. stupni ZŠ (primárnej školy) 

 

Mladší školský vek je obdobím, keď dieťa vychádza z rodiny, v ktorej bolo spravidla 

chránené a milované a vstupuje do reálneho sveta mimo rodiny. Je veľmi potrebné a vhodné, 

aby škola nadväzovala na to, čo dieťa v pozitívnom zmysle prežíva doma. V rodine získava 

primárne skúsenosti prijímania i podriaďovania sa rodinnému spoločenstvu (pocit istoty, 

starostlivosti, ale aj spravodlivosti, trestu, vytvárania a prijímania pravidiel v rodine…). 

Rovnako so životom v rodine môže súvisieť i prvá skúsenosť s neprijatím, ponížením, 

odmietnutím, konfliktom a pod. Skúsenosti vyplývajúce zo vzťahov k najbližším sú v 

mladšom školskom veku východiskom pri výchove k prosociálnosti. A naopak – rodina je 

prvým miestom, kde sa môže testovať prosociálne správanie dieťaťa, v istom zmysle účinnosť 

ETV. Na I. stupni ZŠ je veľmi dôležité venovať potrebný čas rozvíjaniu sebaúcty a úcty k 

iným, rozvoju sociálnych zručností orientovaných na interpersonálne vzťahy žiakov a na 

zvyšovanie ich odolnosti voči negatívnym sociálno-patologickým či antimorálnym vplyvom, 

ktoré stále viac zasahujú nižšie vekové kategórie detí na základnej škole. 

 

Učebné osnovy pre predmet etická výchova pre základné školy I. stupeň schválilo 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 13. 4. 2004 pod číslom CD-2004-

5691/11376-1:096 s platnosťou od 1. 9. 2004 začínajúc prvým ročníkom. Na prvom stupni 

základných škôl bola totiž ETV predchádzajúcich desať rokov v pozícii nepovinného 

predmetu. Od školského roku 2004/2005 sa aj tu zaviedla ako povinne voliteľný predmet, 

s výnimkou špeciálnych základných škôl s mentálnym postihnutím a základných škôl pri 

zdravotníckych zariadeniach (Krížová – Lencz, 1997). ETV sa prvom rade zameriava na 

výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania 

žiakov (UO, 2004, s. 1). 
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Cieľom povinne voliteľného predmetu ETV na 1. stupni ZŠ je:  

 viesť dieťa k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,  

 naučiť hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla,  

 naučiť prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho správania 

primerané veku,  

 spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,  

 zvnútorňovať prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy,  

 podporovať rozvoj sociálnych zručností,  

 formovať spoločenstvo detí (UO, 1997, s. 6). 

 

ETV v primárnej škole má štyri základné zložky:  

1. Výchovný cieľ.  

2. Obsah (výchovný program, ktorý sa premieta do jednotlivých tém v osnovách).  

3. Výchovný štýl (vzťah, prístup učiteľa k žiakovi – podrobnejšie sa o ňom hovorí v 

procesuálnej stránke osnov). 

4. Výchovné metódy. 

 
 

Obrázok 2: Zložky ETV v primárnej škole 

 

 

 

Výchovný cieľ
Obsah

(výchovný program, ktorý sa premieta 
do jednotlivých tém v osnovách)

Výchovný štýl

(vzťah, prístup učiteľa k žiakovi –
podrobnejšie sa o ňom hovorí v 

procesuálnej stránke osnov)

Výchovné metódy

Etická 
výchova
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Cieľom ETV je vychovať osobnosť, ktorá:  

 má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj 

prosociálnosť,  

 má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,  

 jej správanie je určované osobným presvedčením a zvnútornenými etickými normami 

vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery 

nezávislá od tlaku spoločnosti,  

 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná 

správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,  

 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,  

 koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi 

emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti.  

 

Pre ETV je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je 

aj:  

 rozvoj sociálnych zručností – otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie 

iných…,  

 podpora mentálnej hygieny – podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania 

a učenia  (UO, s. 2, 2004). 

 

Výchova zameraná na také náročné ciele nemôže počítať s rýchlym úspechom. 

Výchova, ktorá pod tlakom zodpovednosti volí rýchlu cestu, síce na prechodný čas potlačí 

negatívne správanie, ale neprináša trvalé výsledky, pretože nepodporuje interiorizáciu 

(zvnútornenie) etických hodnôt.  

Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií 

osobnosti, ktoré uvádza M. Zelina v systéme KEMSAK. 

 

          K – kognitivizácia - cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, 

riešiť problémy, 

           

          E - emocionalizácia 

- jej cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať 

jeho kompetencie pre cítenie, prežívanie, 

rozvíjať jeho city, 
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          M - motivácia - cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, 

chcenia osobnosti, jej aktivity, 

           

          S - socializácia 

- jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými 

ľuďmi, naučiť ich komunikovať, tvoriť 

progresívne medziľudské vzťahy, 

          A – axiologizácia - cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú 

orientáciu osobnosti, učiť hodnotiť, 

          K - kreativizácia - cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti 

tvorivý štýl života. 

 

Tabuľka 1: Systém KEMSAK M. Zelinu (Zelina, 1999) 

 

V logickej hierarchii cieľov, ktoré sú v súčasnom poňatí ETV pre 1. stupeň základnej 

školy definované ako ročníkové výchovné ciele, je veľkým problémom ich nedokonalá 

formulácia. Z tohto dôvodu sa domnievame, že pre úpravu kurikula ETV v primárnom 

vzdelávaní je potrebné upraviť a redefinovať nielen výchovné ročníkové ciele, ale aj ciele 

vyučovacieho predmetu ako takého. Ciele by pri tom mali spĺňať základnú požiadavku 

kladenú na funkciu cieľov – aktivizáciu žiaka. Zároveň sa domnievame, že ciele ETV je 

potrebné formulovať tak, aby smerovali k celostnému rozvoju osobnosti. Je nevyhnutné 

akceptovať požiadavku na komplexný kognitívny a nonkognitívny rozvoj psychiky každého 

žiaka s rešpektovaním prekonceptov a individuálnych osobitostí. Kým Kosová (1996) a 

Doušková (2006) hovoria o nepremietnutí cieľov Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania 

do učebných osnov z roku 1995 (1998), domnievame sa, že ani učebné osnovy ETV pre 1. 

stupeň základnej školy nerešpektujú viaceré z vymedzených požiadaviek, a to najmä 

zameranie sa na celostný rozvoj osobnosti. Pri úprave kurikula ETV je preto potrebné 

uvažovať aj o akceptovaní a následnej implementácii všeobecných cieľov do učebných osnov 

a zároveň o vymedzenie preferencií, na ktoré by sa mal učiteľ zameriavať pri formulovaní 

učiva či témy konkrétnej vyučovacej hodiny – vymedzenie poznávacích a činnostných 

kompetencií, ktoré by mali žiaci v priebehu edukácie získať. 

 

Obsah ETV je orientovaný na atribúty, ktoré treba u dieťaťa rozvíjať, aby sme dosiahli 

výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných osnov. Ide o tzv. 

desať základných tém a šesť aplikačných tém:  
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1. otvorená komunikácia,  

2. sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba,  

3. pozitívne hodnotenie iných,  

4. tvorivosť a iniciatíva,  

5. vyjadrovanie citov,  

6. empatia,  

7. asertivita,  

8. reálne a zobrazené vzory,  

9. prosociálne správanie - pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo,  

10. komplexná prosociálnosť,  

11. etika - hľadanie koreňov prosociálneho správania,  

12. etika a ekonomické hodnoty,  

13. etika a náboženstvá - tolerancia a úcta,  

14. rodina, v ktorej žijem,  

15. výchova k manželstvu a rodičovstvu,  

16. ochrana prírody a životného prostredia. 

Ďalšie dve zložky etickej výchovy sú ozrejmené v procesuálnej stránke učebných osnov 

(UO, 2004, s. 4). 

 

Obsahovo je ETV pre I. stupeň koncipovaná ako program výchovy k prosociálnosti 

zostavený podľa modelu R. R. Olivara a rozšírený o témy korešpondujúce s vývinovými 

osobitosťami žiakov, ktoré priniesla skúsenosť ETV ako nepovinného predmetu na I. stupni 

ZŠ. Uvedené ciele ETV metodicky realizuje hrovými formami a interaktívnymi metódami. 

Prostredníctvom nich sa s využitím princípov aktívneho sociálneho učenia vytvárajú pozitívne 

sociálne skúsenosti žiaka v interakcii s učiteľom i spolužiakmi, prezentujú sa pozitívne vzory 

správania v rozprávkach, v umení aj v každodennom živote. Prežitú skúsenosť postupne žiak 

rozumovo chápe a vytvára si tak racionálne komponenty svojho prosociálneho správania. 

Vo vzťahu k iným predmetom je ETV otvorená. Prezentuje morálne postoje, je 

oporou mnohých tematických celkov v prvouke, vlastivede, v slovenskom jazyku, výtvarnej 

výchove, hudobnej výchove, telesnej výchove. Podieľa sa na výchove k manželstvu a 

rodičovstvu, na environmentálnej výchove, výchove k tolerancii, rasovej a náboženskej 

znášanlivosti. Zároveň ETV čerpá z týchto predmetov a oblastí podnety a v súčinnosti s nimi 

prispieva k postupnému dozrievaniu osobnosti žiaka, podporuje v ňom sebadôveru a dôveru 
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voči širšiemu sociálnemu prostrediu, samostatnosť, odvahu a iniciatívnosť, dozrievanie 

etických postojov a sociálnych zručností (UO, 2004, s. 3). 

 

Medzipredmetové vzťahy s ETV sa realizujú v dvoch rovinách: 

1. Zakomponovanie globálnych i čiastkových cieľov do výchovno-vzdelávacieho 

procesu na 1. stupni ZŠ v jednotlivých vyučovacích predmetoch. 

2. Využitie prostriedkov iných predmetov na obohatenie realizačných možností 

zámerov etickej výchovy (Ivanová - Kopinová - Lišková, 2005, s. 69). 

ETV je oporou tematických celkov najmä v prvouke, slovenskom jazyku a vo 

výchovných predmetoch. Tematické celky sú v učebných osnovách usporiadané cyklicky. Ide 

vždy o nový pohľad, ktorý súvisí s dozrievaním dieťaťa. Preto je možné ponúkať i staršiemu 

žiakovi témy, s ktorými sa už raz stretol. 

 

V súčasnosti má predmet ETV pre základná školy s vyučovacím jazykom 

slovenským a s vyučovacím jazykom národností podľa ISCED 1 vzdelávaciu oblasť 

spoločnú s náboženskou výchovou, a to oblasť človek a hodnoty. Ich prierezové témy 

(tematiky) sú: 

 osobnostný a sociálny rozvoj, 

 enviromentálna výchova, 

 mediálna výchova, 

 multikultúrna výchova, 

 dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, 

 ochrana života a zdravia, 

 tvorba projektu a prezentačné zručnosti (ISCED 1, 2008, s. 11). 

 

Vzdelávacia oblasť predmetu ETV sa zameriava na „budovanie a kultiváciu 

duševného, duchovného a sociálneho rozmeru mladých ľudí. Napomáha im k postupnému 

vytváraniu ich hodnotovej orientácie tak, aby raz ako dospelí jedinci boli prínosom pre 

ľudské spoločenstvo. Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou 

a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a 

národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba 

s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje 

pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu 
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správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby 

raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na 

pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. Obsah vzdelávacej 

oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľných vzdelávacích predmetoch etická 

výchova alebo náboženská výchova“ (ISCED 1, 2008, s. 15 – 16). 

 

Súčasťou vzdelávacej oblasti je: 

 etická výchova (primárny, nižší sekundárny stupeň vzdelávania, vyšší sekundárny 

stupeň vzdelávania), 

 náboženská výchova (primárny, nižší sekundárny stupeň vzdelávania, vyšší 

sekundárny stupeň vzdelávania). 

 

Povinne voliteľný vzdelávací predmet ETV sa v prvom rade zameriava na výchovu k 

prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre 

ETV je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj 

rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných), 

ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a 

učenia. 

 

ISCED 1: Rámcový učebný plán predmetu ETV pre základné školy s vyučovacím jazykom 

slovenským a s vyučovacím jazykom národností 

 

Štátny vzdelávací program 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu 

Človek a 

hodnoty  

Etická výchova / 

Náboženská 

výchova 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3,5 

 

Tabuľka 2: Rámcový učebný plán predmetu ETV (ISCED 1, 2008, s. 23 – 26) 

 

ETV keďže má v prvom ročníku 0,5 hodín v týždni je možné to riešiť ako 1 – 

hodinovú vyučovaciu jednotku, každý druhý týždeň alebo ich spojiť blokovou výučbou. Je 

tiež potrebné dodať, že ETV a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. 
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OTÁZKY A NÁMETY DO DISKUSIE 

 

 

1. Čím bol podmienený vznik etickej výchovy? 

 

2. Aký rozdiel je medzi mravnou a etickou výchovou? 

 

3. Prečo a na základe akých spoločných determinantov spoločnosti, bola etická výchova 

na Slovensko prebraná z výchovy k prosociálnosti zo Španielska? 

 

4. Aký cieľ má etická výchova v primárnom vzdelávaní? 

 

5. V koľkých rovinách a konkrétne akých sa realizujú medzipredmetové vzťahy s etickou 

výchovou? 

 

 

 

POZNÁMKY 
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