
ÚVOD 

 

 Etická výchova patrí na Slovensku ešte stále medzi tie predmety, ktorým široká 

verejnosť nepripisuje dôležité postavenie, no v procese výchovy a vplyvu rozvoja 

prosociálnych spôsobilostí na žiaka má veľmi dôležitú funkciu. A práve tento predmet, 

ktorého cieľom 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 (ISCED 1, s. 16, 2008) porovnaj UO, s. 6, 1997, 

poskytuje v dnešnej dobe našim novým, mladým generáciám základný aspekt vytrácajúceho 

sa humanizmu a ľudskosti, toľko potrebný pre náš spoločný život v budúcnosti.  

 Avšak ak chceme, aby tento predmet bol účinný a plnil stanovené ciele, je potrebné sa 

zamerať práve na špecifiká etickej výchovy v primárnej škole, pretože práve ich dodržiavanie, 

rešpektovanie a ich aplikácia do nielen školského edukačno-výchovného prostredia nám 

dokáže zabezpečiť úspešnosť tohto predmetu. 

Táto vysokoškolská učebnica predstavuje pokus o systematické spracovanie špecifík  

predmetu etická výchova v primárnej škole. Pri spracovaní textu určeného pre študentov 

primárneho vzdelávania som sa opieral o najnovšie poznatky v oblasti etickej výchovy. 

Pokúsil som sa zachytiť genézu predmetu etická výchova, jej implementáciu do výchovno-

vzdelávacieho systému na Slovensku a súčasné postavenie etickej výchovy v primárnej škole. 

Zapodievam sa aj psychológiou morálky a morálnym vývinom jedinca, nakoľko je veľmi 

dôležité poznať aj objekt, na ktorý predmet etická výchova v kooperácii s učiteľom výchovne 

pôsobia. Hlavný dôraz kladiem v tejto publikácii na konkrétne zameranie sa na problematiku 

špecifík etickej výchovy v primárnej škole (napr.: zložky ETV1, program ETV, výchovný štýl 

ETV, výchovné metódy ETV, osobnosť učiteľa ETV a žiaka). 

1 ETV – etická výchova, etika – gr.: ethos – mrav, zvyk. „1.) Teória mravnosti, filozofická disciplína 

zaoberajúca sa hodnotovým základom postojov, jednania a správania ľudí. K základným kategóriám patrí 

šťastie, sloboda, zmysel ľudského života, 2.) Systém mravných noriem, tvoriacich základ spoločnosti, 

vymedzujúcich postavenie človeka v spoločnosti a poskytujúcich kritériá jeho morálneho jednania. 3.) Mravné 

správanie človeka, súlad jeho rozhodovania, konania a správania s humánnymi etickými princípmi“. (Průcha, 
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Pevne verím, že táto vysokoškolská učebnica bude nápomocná študentom, budúcim 

učiteľom, vychovávateľom pri komplexnejšom výchovno-edukačnom procese, a to nielen 

v rámci predmetu etická výchova v primárnej škole. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998, s. 66) Výchova z moderného hľadiska je „predovšetkým procesom zámerného a cieľavedomého 

vytvárania a ovplyvňovania podmienok umožňujúcich optimálny rozvoj každého jedinca v súlade 

s individuálnymi dispozíciami a stimulujúcich jeho vlastnú snahu stať sa autentickou, vnútorne integrovanou 

a socializovanou osobnosťou“. (Průcha, 1998, s. 286) Skrátene môžeme povedať, že je to „zámerné pôsobenie na 

osobnosť človeka s cieľom dosiahnuť pozitívne zmeny v rôznych zložkách osobnosti“. (Průcha, 2000, s. 15) 

ETV je „výchovné pôsobenie na žiaka, jeho rozum, predstavy, postoje, city, vôľu a konanie, aby boli v súlade so 

všeobecne uznávanými zásadami etiky“. (Průcha, 1998, s. 136) ETV je teda vyučovacím predmetom, obsahom 

ktorého je mravná výchova jedinca. 

8

Etická výchova v primárnej škole




