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Miesto

Amerického sna

EV 753/08

Ovocie

Názorové komunity patriace k mainstreamu
si zvykli na zaužívanú predstavu o svete. Častokrát uzavreté samé do seba nevedia ani pod ťarchou stále silnejších a častejších signálov zmýšľať inak. Vzájomne sa presviedčajú o vlastnej
večnej pravde, čím sa približujú k sektárskemu
mysleniu.
Tradičné inštitúcie strácajú autoritu. Ich
predstavitelia pôsobia často nevýrazne, neúprimne, neoriginálne a pozérsky. Voliči sa väčšinou neobracajú na ich tradičných kritikov, ale
hľadajú oporu u nových so známymi štruktúrami
nespojených jedincov. Túto úlohu spĺňajú oligar-

chovia, ktorí v záverečnej etape najaktívnejšej
časti svojho života prehodili výhybku. Zo sveta
biznisu vstupujú do zápasu o politický Olymp.
Ľahko porážajú tých, ktorí sa rokmi politikou živia a často iné nevedia robiť.
Donald Trump sa nenarodil a nevyvíjal
v inkubátore. Stal sa produktom a zrkadlom
ekonomiky, politiky i celej spoločnosti USA. Na
rozdiel od súperky vnímal realistickejšie a kritickejšie spoločnosť a čiastočne prekonal stereotypy myslenia vlastnej spoločenskej vrstvy. Hoci
nezačínal ako favorit, na svoju stranu pritiahol
masy tých, ktorí mali plné zuby fráz establišmentu a tzv. politickej korektnosti.
Optimizmus v USA sa spája s menom známej absurdnej drámy Americký sen, ktorú viac
než pred polstoročím napísal Edward Albee.
Dnes si skôr spomenieme na starší román Johna
Steinbecka Ovocie hnevu. Temer šesťdesiat miliónov voličov a aj voličiek odpustilo Trumpovi
mnohé – vulgárne správanie, urážky žien, nepravdy a ťažko realizovateľné sľuby.
Ale nebuďme toľko kritickí voči Spojeným
štátom. To, čo mnohým otvorilo oči a na čo iní
v mediálnom tieni upozorňovali už skôr, pozorujeme stále intenzívnejšie aj na starom kontinente.

Svetozár Krno

PÄŤDESIATEprvé èíslo - 2/2016

Ľudia radi snívajú aj počas dňa. Sny zamieňame za realitu, ktorá sa od nich veľmi vzďaľuje.
Voľby v súťaživom politickom systéme pomáhajú
prebudiť sa. Veď hovoria o stave politickej kultúry a predstavujú najpresnejší výskum verejnej
mienky. Nielen sčítanie hlasov, ale už kampaň
ukázala, že Spojené štáty americké sú, hoci to
znie pre mnohých bolestne, iné, za aké ich vplyvné médiá vykresľovali. Diskusie nenaznačovali,
že sa zodpovedne vyberá líder vojensky najmocnejšieho štátu, ktorý výrazne ovplyvní vývoj aj za
hranicami svojej vlasti. Išlo skôr hádky ľudí, ktorí
sa vrátili do pubertálneho veku. Za krátku dobu
znovu počujeme, že prišlo k nepríjemnému prekvapeniu. Akoby bol na vine akýsi zlý osud a nie
naše chybné úsudky.
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Islandskú aj nórsku literatúru ovplyvnili dve
diela, tzv. eddy1. Korene staršej, tzv. Poetickej
eddy, ktorá zachytáva postavy a deje z mytológie
a kozmogónie (vysvetlenie vzniku sveta), siahajú do
5. až 6. storočia. Básne sa šírili ústne z generácie
na generáciu, potom sa ocitli zvečnené na koži.
Dodnes sa vedú spory o tom, kto ich staroislandčine zvečnil. Najčastejšie sa spomína Sæmundr fróði

Sigfússon (Múdry, 1056–1133). Najznámejšia zo
zbierky štrnástich mytologických a dvadsiatich
dvoch hrdinských piesní od 9. do 14. storočia sa
volá Völuspá (Pieseň veštkyne). Zachytáva vznik
a zánik sveta, obrov, bohov a ľudí.
Mladšia, tzv. Prozaická, edda, vznikla okolo
roku 1200. Slúžila ako učebnica pre dvorných li-
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terátov, tzv. skaldov, ktorí písali viac o súčasnosti
a velebili svojho pána. Spája starogermánske, starogrécke a biblické príbehy. Jej autora poznáme. Je
ním vnuk spomínaného Sæmundra, básnik, historik
a politik Snorri Sturluson (1179 – 1241).
Podľa bájí existovali na prvopočiatku dve protichodné krajiny – temný chladný Niflheim a plameňmi ohrievaný a červenou žiarou sfarbený nekonečný
oceán Múspell. Medzi nimi ležala bezodná priepasť
Ginnungagap.
Pri ich kontakte, pri stretnutí ohňa s ľadom
došlo k rozhodujúcemu prelomu. Medzi hmlami
z večného vlhka vytryskol prameň, ktorý tiekol a vodopádom padal na dno ľadovej priepasti. Z kvapiek
vody na mieste, kde sa teplý južný vánok stretol
s inovaťou, vznikol prvý obor a vôbec prvá človeku
podobná bytosť Ymir. Tento tvor mal podobný životopis ako staroindický Boh Puruša (pozri: desiata
mandala Rigvédy) a starogrécky Zagregus. Živil sa
mliekom z kravy Audhumly, ktorá sa zrodila podobne ako on.
Samooplodnením Ymira sa objavila prvá skupina trollov. Keď sa Ymir veľmi potil, z ľavej paže vyskočil muž, z pravej paže žena a z nôh ich syn. Prvú
ľudskú dvojicou – Ask (Jaseň) a Embla (Brest) –
stvorili traja boží bratia z kameňov2 na brehu mora,
ktorí dali ľuďom aj mená a šaty. Odin im vdýchol
život a dych, Vili rozum a pohyb a Vé tvár, reč, sluch
a zrak.
Ságy sú kruté ako väčšina našich bájí. „Praotca obra“ zabili vlastní potomkovia. Jeho krv spôsobila potopu. Zahubila všetkých obrov až na jeden
pár. Bergelmi so ženou Bergelmirou sa ukryli vo
svojom plavidle (išlo o primitívny otesaný žľab, menom lúdr, akási podobnosť s Noemovou archou),
prežili a založili nový rod.
Motív potopy ako kolektívneho božieho potrestania neposlušných ľudí sa zachoval v mnohých
kútoch sveta. Všade sa skončili šťastne. Aspoň
jedna dvojica prežila na osobitnej lodi. Najstarší
z hrdinov Atrachasís, o ktorom rozprávajú tri starobabylonské tabuľky napísané v 1245-tich veršoch
pred rokom 1645 p. n. l., si na svoj koráb zobral
širšiu rodinu, remeselníkov a zvieratá. Plavil sa šesť
dní a sedem nocí. Tento príbeh zachytáva aj deviata
tabuľka eposu o Gilgamešovi, v ktorom vystupuje
hrdina Utanapištim.
Pán gréckeho Olympu a sveta Zeus sa nahneval na ľudí, lebo ľudia sa zdali zase príliš múdri,
mocní a najmä rúhajúci a tým nebezpeční. Rozhodol sa, že ich vyhubí. Poslal na nich potopu. Pod
rozbúrenou hladinou zomieral človek za človekom.
Ale tu sa prihlásil o slovo Prometeus, ktorý sa rozhodol po druhý raz zabrániť genocíde. Hrdina bájí
a burič voči bohom, prehovoril svojho syna Deukalióna, aby si s manželkou Pyrrhou zostrojili veľkú
loď so zásobou jedla. Kvalitné plavidlo im umožnilo
prežiť. Manželia pristáli po deviatich dňoch na hrebeni Parnasu a obnovili ľudský rod. Zeus chodil po
Olympe so zveseným nosom.
Podľa Prvej knihy Mojžišovej Hospodin ľutoval, že stvoril ľudí, nakoľko veľmi hrešili. A rozhodol
sa, že ich vyhladí (6. kapitola). Poveril Noeho (hebrej. noach = oddych), aby si na archu zobral ženu,
troch synov s nevestami, po sedem párov z každého čistého zvieraťa a po jednom páre tzv. nečistých
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Pán oblohy Tý (Tiu) bol najstarším bohom.
zvierat. Plavil sa sedem mesiacov a sedemnásť dní,
až pristal Ararate. Noe, vnuk Matuzalema, sa dožil Ako jediný ovládal vlka Fenrira. Ale nie dokonale.
Štvornohá obluda mu odhryzla pravú ruku. Potom
tristo rokov (9. kapitola).
odovzdal
vládu synovi Odinovi. Na psovité šelmy
Podľa koránu potopa zasiahla maloverných
nemal
šťastie.
Podľa veštby počas samovražednej
iba v jednom regióne, teda nezasiahla celý svet.
bitky nadprirodzených síl, súmraku (alebo zániku)
Mala varovať iba ľudí okolo proroka Noeho.
bohov (Ragnarök) zomrie pri zápase s vlkom FenriPodľa brahmán (mladších véd z 9. st. p. n. l.)
rom.
daroval praotec Manu pri umývaní rúk život rybke
Thór (pragermánsky Þunraz, staroanglicky
(prevtelenému Bohovi Višnuovi), ktorá ho varovala
Þunor,
nórsky Þórr a Thor, starosasky Thunaer, nepred smrtonosnými záplavami.
mecký Donar) sa stal na Islande najpopulárnejším
Bohovia podľa Mayov stvorili prvý raz ľudí
bohom. Podľa prvého sčítania obyvateľstva v 12.
z hliny, ktorú však rozpustil lejak. Druhú generáciu
storočí štvrtina ostrovanov dostalo meno odvodevysekali z dreva, ale drevené bytosti nechceli prané od neho. Predstavoval pána hromov, bleskov
covať. Tak poslali na zem potopu, ktorá lenivcov
a dažďa. Plnil podobné poslanie ako zlatistý staodplavila do pralesa, kde sa z nich vyvinuli opice.
roindický Indra s neobyčajne dlhými pažami, hinNapokon prišiel tretí pokus. Na svete sa objavil nový
duistický Pardžanja, grécky Zeus, rímsky Jupiter,
človek, ktorí stavia chrámy a klania sa stvoriteľom.
keltský Turanis, galský Ambisagrus a Loucetios,
Neopatrný polynézsky rybár rozcuchal vesla- slovanský Perún, baltský Perkūnas, ilýrsky Perënd,
mi vlasy morského Boha Ruagata, ktorý zareagoval dácky Gebeleizis, trácky Zibelthiurdos, chetitský
tradične. Zem zaliala morská voda. Paradoxne prežil Tarhunt, fínsky Ukko a Perkele, saamsky Horagaliba samotný vinník – rybár. I taká býva božia spra- les, mokšacký Atämškaj a etruský Aplu. Túlal sa
vodlivosť.
krajinou pešo, bez koňa a s nerozbitným, verným
Podobný motív nájdeme aj u ďalších národov kladivom Mjöllnir5, ktorým nielen zabíjal nepriateJužnej, Strednej a Severnej Ameriky, Polynézie, ľov, ale aj žehnal svadbám a oral polia, železnými
rukavicami a opaskom dodávajúcim silu. Húževnato
u starých Židov, Grékov, Číňanov a u iných.
Z Ymiho krvi vzniklo more a jazerá, z lebky bojoval s prírodnými živlami, čím pripomínal novonebeská klenba, z mozgu chmúrne mraky, z mäsa osídlencov. Hodené kladivo vždy trafilo cieľ a ako
zem, z kostí skalnaté hrebene a zo zubov balvany, bumerang sa vrátilo do ruky.
Keď spal, ukradol mu zázračný nástroj obor
z vlasov stromy. Na lebku-klenbu vyliezli štyria
škriatkovia – Nordri (Sever), Sudri (Juh), Austri (Vý- Trym, ktorý ásom odkázal, že ho vráti, ak dostane za nevestu Freyju. Oslovená slečna, ktorá rada
chod) a Vestri (Západ).
plietla
hlavu bohom aj obrom, však tentoraz preJediná krava na svete, Audhumla, nenašla
svedčivo
povedala nie. Thór sa na to obliekol za
nikde rásť trávu. Tak oblizovala slané kamene, až
6
z niektorých vznikli ďalší nasledovníci Ymiho, ktorí si ženu a v svadobných šatoch sa vydal za obrom.
našli domov v Jötunheime. Mraziví obri žijú na se- Zamilovaný Trym pripravil veľkú hostinu. Nič netušil,
vere a skalní na východe krajiny. Jedni aj druhí sa ani keď „nevesta“ pila ako dúha, vyprázdnila tri sudy
živia rybami. Večne zápasia s bohmi, s ktorými sa medoviny a piva a zjedla pečeného vola a osem lososov. Správal sa rovnako ako milionár v jachte na
stretnú aj počas ragnaröku.
konci filmu Niekto to má rád horúce. Pred manželV stredovekých rozprávkach sa spomínajú aj
ským sľubom priniesol svadobný dar – kladivo. Boh
menší trollovia vrátane trpaslíkov, ktorých stvorili
zhodil zo seba biele rúcho. Schmatol kladivo a pobohovia z červov obývajúci mŕtve telo Boha Ymizabíjal obrov, vrátane ženícha. Podľa veštby počas
ra. Severogermánski piadimužíci, Álfovia, sa delia
súmraku bohov porazí v tuhom boji veľhada, ale
na vyšších, svetlých (Liosálfar) a nižších, temných
zahynie na otravu od jeho jedu.
(Svartálfar). Prví žijú v nebi (Álfheim). Druhí sa usídJednooký Odin7, ktorý mení podobu (na hada,
lili v zemských skrýšach. Vypracovali sa na znamenitých kováčov 3. Dožívajú sa vysokého veku. vtáka, rybu) sa stal lídrom až neskôr. Svoju pozíciu
Žartujú, občas ľuďom niečo vyvedú, ale nechcú im si upevnil, keď sa na zemi začala rozpadať rodová
škodiť. Očakávajú od nich blót (obetu, najčastejšie spoločnosť, ktorú striedal triedne hierarchizovaný
v podobe jedla). Obe skupiny sa nikdy nestretli, lebo feudalizmus. Symbolizoval vládnucu vrstvu so všettemní trpaslíci sa vyhýbajú slnku. Jediný lúč by ich kými vlastnosťami. K nepekným činom ho navádza
priateľ, ľstivý Boh Loki. Miluje prepych. Sedáva
mohol premeniť na  kameň.
na striebornom tróne. Jazdí po súši, mori i vo vzduSeverogermánski bohovia sú mladší ako obchu na sivom osemnohom koňovi Sleipnirovi. Usilurovia. Za svoj vznik vďačia krave Audhumle. Toto
je sa rozšíriť svoju ríšu. Často rozdúchava ozbrojené
prvé zviera na zemi olizovaním slaného ľadu stvorila
konflikty. Stal sa de facto bohom vojny. Zodpovedá
Búriho, ktorý mal s obryňou Bestlou troch potomgréckemu Arovi, rímskemu Martovi a zoroastrijskékov božieho pôvodu. Trojicu tvorili Odin, Vili a Vé.
mu Indrovi, ktorí sa však vo svojich panteónoch
Kultivovaní a prešibaní severogermánski bo- neprepracovali na rozdiel od neho najvyšší post8.
hovia večne zápasia s neohrabanými obrami. Delia V iných náboženstvách uniformovaní bohovia nedosa do viacerých skupín. Hlavní bohovia, Ásovia, siahli ani nižší kariérny rast. Niekde, ak aj existovali,
bývali v Ásgarde (garth = obrovský palác). Na ich neostali po nich stopy. Treba však žiaľ dodať, že ani
čele stojí trojica – Tý, Thór a Odin. Dlho bojovali jeden svetadiel, s výnimkou Antarktídy, sa nevyhol
s Vánmi. Keď uzavreli mier, zavolali bývalých ne- vojnám a to bez ohľadu na to, ktoré náboženstvo
priateľov k sebe. Obyvateľstvo v Ásgarde sa tým v ňom prevláda.
rozšírilo. Podľa tzv. mladšej Eddy tu potom sídlilo
trinásť bohov a štrnásť bohýň4.
STRANA 3
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odkryli tajomstvo ohňa, zavolali psa na pomoc, naučili
ich remeslám (napr. kováčstvu, šitiu) a nepísané pravidlá v spoločnosti. Keď starec a starena splnili svoje
poslanie, premenili sa na skaly a prestali byť nadprirodzenými bytosťami. Ľudia sa potom museli spoľahnúť
sami na seba.
Temní Álfovia ukovali pre Thóra kladivo Mjöllnir, pre
vlka Fenrira reťaz Gleipnir, pre Freya loď Skídbladni,
ktorá sa dá zmenšiť a zabaliť do šatky, pre Odina
oštep Gugnir a náramok Draupnir a pre bohyňu Siv
vlasy.
V Ásgarde stálo dvanásť palácov. Okrem spomínanej
trojice tu žili:
a) bohovia ako mladík prinášajúci mier, múdry
Baldr (Ako jediný boh zomrel pred súmrakom. Ťazili
ho sny o budúcnosti, ktoré si nevedel vysvetliť.), patrón rečníkov a básnikov Bragi, garant spravodlivosti
a zákonnosti Forseti, strážca pevností zlatozubý Heimdall, slepý Hödr, lukostrelec a lyžiar Ull, mlčanlivý
Vídar s ťažkou železnou topánkou a znamenitý strelec
a vrhač zbraní Váli,

5

Odin paralyzuje nepriateľov pohľadom jedného
oka. Prinášal im slepotu a hluchotu. Čaruje, veští,
pozná zázračné piesne, ktoré otvárali zem skrývajúcu poklady. Je patrónom básnikov, ktorí začali tepať
verše potom, čo sa napili zázračnej medoviny. Podľa veštby ho prehltne aj s výzbrojou vlk Fenrir.

Váni pomáhali ľuďom riešiť sváry a liečiť choroby. Ovládali mágiu. Medzi sebou žili neviazane
a pestovali incest. Bojovali s Ásmi. Njörd, starnúci boh vetra a navigácie sa stal patrónom rybárov
a námorníkov. Žije v podmorskom paláci. Je obklopený čajkami a tuleňmi. Ochraňuje bohatstvo. Mladú manželku, obryňu Skadi si získal vďaka pekným
nohám. Ale obaja sa večne hádajú. Nejde iba o veľký vekový rozdiel. Ju lákajú hory a jeho more. Spolu
majú dve deti. Syn Frey sa stal bohom plodnosti,
mieru a prosperity a jeho sestra, Bohyňa lásky
a krásy Freyja, s ktorou mal pomer.

6
7

Ženatý Odin kurizuje ostatným dvorným dá8
mam aj niektorým obryniam. Aj preto má veľa detí.
Jeho manželka Frigg lieta na chrbte diviaka, jazdí
na kočiari, ktorý ťahajú dve mačky. Žila veľmi neviazane. Historickým vývojom sa predstava o nej
9
zmenila – od promiskuitnej ženy až po starostlivú
matku. Chránila materstvo, predpovedala budúcDísy sú najnižšie bohyne. Ale aj tak sa tešili
nosť a liečila. Často je spájaná s Bohyňou Freyou.
úcte. Spájajú sa s kultom roľníctva. Strážia nejedno
Spomínaní bohovia zostali aj po prijatí kres- posvätné miesto. Medzi ne patria aj súdničky (norťanstva zvečnení v názvoch dní v týždni. Germáni ny) a zberateľky mŕtvych (valkýry).
zasvätili utorok Týovi (nem. Dienstag, angl. tuesday, faer. týsdagur, nór. tirsdag, švéd. tisdag, nórs.
tirsdag, hol. dinsdag), stredu Odinovi, nazývanom
aj Wodan (angl. wednesday, nór., švéd. aj dán.
onsdag), štvrtok Thórovi (nem. Donnerstag, angl.
thursday, nór., švéd. a dán. torsdag) a piatok Frigge
(nem. Freitag, angl. friday, faer. fríggjadagur, nór.,
švéd. aj dán. Fredag, hol. vrijdag).

Severogermánsky panteón podobne ako
v iných polyteistických kultúrach sa skladal z nedokonalých smrteľných bytostí. Teda nejde o absolútnych, všemúdrych a neporaziteľných pánov sveta,
ale o bytosti s podobnými dobrými aj zlými vlastnosťami ako ľudia.

Bohyňa zlata, Gullveig, sa venuje mágii a čaPOZNÁMKY
rovaniu. Kvasir stelesňuje múdrosť.
Váni, menšia skupina bohov, pomáhali ľuďom
riešiť sváry a liečiť choroby. Ovládali mágiu. Obývali 1
Vanaheim. Medzi sebou žili neviazane a pestovali
incest9. Bojovali s Ásmi. Išlo vlastne podľa starých
Germánov o prvú vojnu na svete. Na jej pozadí stála 2
túžba po zlate. Tu sa ponúka podobnosť neľútostnej desaťročnej vojny budúceho vládcu Olympu Dia
s Titánmi. Zrážka Vánov so Ásmi sa na rozdiel od
súboja v antickom Grécku skončila uzmierením.
Časť Vánov sa presťahovala do Ásgardu.
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Sú tri verzie o tom, ako vzniklo slovo edda. V paláci
Oddi vychovávali ich šíriteľa S. Sturlosona. Edda znamená aj poetiku a v jednej staroislandskej pesničke aj
prababičku.
Kamene pri zrode života stáli aj v iných mýtoch. Podľa
Oročov, ktorí bývajú na ruskom Ďalekom východe,
starec a starena Chadáu vytvorili hory, rieky a zver.
V kamennej kolíske vdýchli život a dali výchovu prvému smrteľnému človeku. Keď sa ľudia začali množiť,
poradili im, aby osídlili susedné povodia. Potom im

b) bohyne ako manželka Odina, bohyňa lásky a manželstva Freya (Frigg), dcéra mesiaca Bil,
liečiteľka Eir, ochrankyňa panien a roľníctva Gefjun,
dôverníčka Freyi so zlatou čelenkou Fulla, Gná s lietajúcim koňom, patrónka postihnutých Hlín, poradkyňa
nešťastne a zle zamilovaných Löfn, uchovávateľka
dejepisu Sága, zmierňovateľka manželských sporov
Sjöfn, garantka múdrosti a spravodlivosti Snotra,
bdelá strážkyňa kľúčov božích palácov a obhajkyňa
krivo obvinených Syn, garantka dodržiavania sľubov
a dohôd Vár a bohyňa pravdy, zvedavá Vör. Neskôr
sa objavili v Ásgarde a bohyne slnka Sol a zeme Jörð
(Erd).
Mjöllnir vyrobili trpaslíci, bratia Brokk a Sindri. Symbol Thórovho kladiva, ktoré často vystupuje na obrazoch, sa neskôr stal vzorom pre germánsku svastiku
používanú aj nacistami.
Ženské šaty musel nosiť aj Herakles, keď sa dostal do
otroctva ukrutnej kráľovnej Omfalé.
Odin zatúžil napiť sa pod jaseňom Yggdrasil z Mímiho studne (Mímis brunn). Kvôli dúšku čarovnej vody,
ktorá prináša hlboké poznanie, obetoval ľavé oko.
Zbožštený popravený generál Kuan-ti (160–220) u taoistov sa nestal bohom vojny. Tiahol do boja iba proti
jej rozduchávačom. Možno ho považovať za boha
obrany.
Pohlavný styk medzi príbuznými v tradičných spoločnostiach nebol výnimočný. Dlho sa uchovával aj
medzi vládnucimi elitami. Viacerí egyptskí faraóni sa
oženili s vlastnými sestrami. Incest spomína aj biblia.
Gaius Iulius Caesar v Zápiskoch o vojne v Galii (Bratislava: Tatran 1996, s. 78) opísal Keltov žijúcich na
britskom území slovami: „Skupiny po desiatich alebo
dvanástich chlapoch majú spoločné manželky a najmä bratia s bratmi a otcovia so synmi...“
Zvieratá sa na incest pozerajú diferencovane. Niektoré
druhy v niektorých situáciách ho striktne odmietajú,
iné ho zase praktizujú. A náš najbližší príbuzný, šimpanz bonobo (Pán paniscus), je v tomto smere preborník. Denno-denne rieši pohlavným stykom medzi
najbližšími príbuznými aj medzi rovnakými pohlaviami
pozdrav, spory v skupine a „kúpu a predaj“ potravín.
Sex má u neho nielen „posvätnú“ rozmnožovaciu
funkciu. Z biblického pohľadu hotová Sodoma a Gomora. Naopak, príkladom partnerskej vernosti sú vlci,
ktorí sa paradoxne stali v stredoveku v kresťanskom
prostredí symbolom zla, až démonizmu.

Prof. PhDr. Svetozár Krno CSc.
Katedra politológie a euroázijských
štúdií FF UKF
B. Slančíkovej 1
949 74 Nitra
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Miesto osobnosti
učiteľa vo
výchovnovzdelávacom

procese

PaedDr. Zuzana Sládečková, externá doktorandka
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF Nitra
Sládečková, Z.: The place of the personality of the teacher in the educational process
CIVITAS, 2016, Vol. 22, No. 51, p. 5
Teachers decisive influence not only the development of education, training and education, but also the educational
level of the population, qualification of human resources, way of life and cultural level of society. The mission of the
teacher and the criterion of morality, his profession and his entire personality is the service to person in his integral
fullness focusing on the good. So, what is the role of teacher in current world? This article raises real questions about
the direction of ethics as a school subject in our schools.

Každé povolanie má svoj etický rozmer, kto- požiadaviek, ktoré je nutné rešpektovať pri výkone
rý má svoje špecifické črty a zodpovedá danému určitej profesie.
historickému obdobiu. V súčasnosti ho vystihujeme
Ani v učiteľskom povolaní sa nemôžeme zaopojmom profesionálna etika. Je to súbor etických bísť bez akceptovania základných etických dimenzií.

Etika napomáha hľadať a vytvárať identitu každej profesie, teda aj učiteľskej. Učiteľské povolanie odjakživa malo svoje postavenie medzi profesiami, ktoré
pretvárali a dotvárali celú osobnosť človeka. SamoSTRANA 5
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zrejme, s každou novou dobou a novými poznatkami, sa jeho miesto posúvalo rôznymi smermi a tie
mu určovali aj dôležitosť postavenia v spoločnosti.
Učitelia a výchovní pracovníci na Slovensku tvoria
jednu z najpočetnejších skupín inteligencie a možno
predpokladať, že v sociálnej stratifikácii slovenskej
spoločnosti predstavujú v súčasnosti nižšiu strednú
vrstvu. Učitelia rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú nielen vývoj školstva, výchovy a vzdelávania,
ale aj celú školskú populáciu, vzdelanostnú úroveň
obyvateľstva, kvalifikovanosť ľudských zdrojov, pracovnej sily, spôsob života a kultúrnu úroveň spoločnosti. Aj preto chceme nadviazať na návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý
vyplynul z programového vyhlásenia vlády SR na
roky 2016/2020. Tento návrh neobsahuje charakteristiku súčasného stavu a ani systematický návrh
krokov potrebných na ich dosiahnutie, ale prioritne
sa sústreďuje na návrh cieľov vrátane ich vysvetlenia. Účelom tohto programu je predstaviť základný rámec pripravovaných zmien v oblasti výchovy
a vzdelávania. Základným cieľom výchovy a vzdelávania má byť vyvážené napĺňanie potrieb jednotlivca a spoločnosti. Tento cieľ je možné najlepšie
dosiahnuť vtedy, ak je v centre vzdelávania učiaci sa
(teda dieťa, žiak, študent, vo všeobecnosti človek,
ktorý sa učí) a vzdelávací proces sa zameriava na
komplexný rozvoj jeho osobnosti a rozvíja jeho jedinečný potenciál. Systém vzdelávania má byť taký,
aby:
- každý človek mal dostatok možností a podnetov
rozvinúť svoj potenciál v celoživotnom procese učenia sa,
- boli vytvorené vhodné podmienky na rovnoprávne
vzdelávanie všetkých občanov Slovenskej republiky, vrátane národnostných menšín,
- vzdelávacie príležitosti boli celoživotne dostupné
pre každého jednotlivca, dostupnosť bola zabezpečená rovným prístupom k vzdelávaniu a v prípade
potreby aj opatreniami na vyrovnávanie šancí, so
zreteľom na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, sociálne vylúčených spoločenstiev a deti so
zdravotným znevýhodnením,
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prostredníctvom predstavuje jeden z najefektívnejších nástrojov zabezpečenia kontinuity existencie
spoločnosti, odovzdávania poznatkov predchádzajúcich generácií, ako aj hodnôt, noriem, postojov
a vzorcov správania. Zároveň zabezpečuje zvyšovanie spoločenskej, hospodárskej a kultúrnej úrovne
celej krajiny, a to i medzinárodnom porovnaní (Návrh cieľov Národného programu rozvoja výchovy
a vzdelávania UČIACE SA SLOVENSKO, Bratislava,
2016).

Vzdelanie, kultivovanosť, ako jeden z výsledkov výchovy, však predstavujú predovšetkým finálnu hodnotu, hodnotu samu o sebe, dokonca i vtedy,
ak by s nimi nebol spojený spoločenský vzostup.
Túžba po poznaní, učiteľom dobre známy „hlad po
vedomostiach“ niektorých žiakov, kultivovanosť
človeka, predstavujú významnú časť zmyslu ľudskej
existencie vôbec, základnú cieľovú, a teda finálnu
kategóriu. S jeho dosahovaním je spojený spôsob
a kvalita života, prežívanie každodenného života,
Miesto učiteľa v spoločnosti je úzko spojené
zvládanie problémov a ťažkostí, emocionálna intes
jeho
spoločenskou rolou, s očakávaniami, ktoré
ligencia, ba možno povedať, že táto kategória predspoločnosť formálne, ale aj neformálne artikuluje
stavuje i základy ľudskej civilizácie.
voči učiteľovi. Tu práve nastáva rozpor medzi poPre oblasť výchovy a vzdelávania pokrývanú
stavením učiteľov v spoločnosti a ich spoločenskou
najmä regionálnym školstvom v programovom vyrolou. Človek sa stáva osobnosťou vtedy, keď sa
hlásení vlády na roky 2016 – 2020 je strategický
rozhoduje a usiluje o uskutočnenie svojho rozhodcieľ pre oblasť regionálneho školstva definovaný
nutia, teda sa stáva sám sebou (Calvin S. Hall, Garnasledovne: „Efektívne fungujúce regionálne školden Lindzey, Psychológia osobnosti, 2002)
stvo poskytujúce kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
Poslaním učiteľa a kritériom mravnosti jeho
reagujúce na aktuálne i očakávané potreby jednotpovolania
a celej jeho osobnosti je služba človelivca a spoločnosti a osobitne na potreby hospodárku
v
jeho
integrálnej plnosti, so zameraním sa na
skej praxe, dostupné pre všetky vrstvy spoločnosti,
jeho
dobro
(Kudláčová, 2002). Absolventi vysokých
poskytujúce deťom a žiakom radosť zo získavania
škôl,
ktorí
skončili učiteľstvo, sú plní očakávaní
vedomostí a ich osobného rastu, ako i základ zdravého životného štýlu a zabezpečujúce učiteľom po- a predstáv, plní energie zmeniť školstvo, ktoré sa
stavenie a ohodnotenie zodpovedajúce mimoriad- čím ďalej vzďaľuje od svojho primárneho cieľa. Sanemu významu ich práce.“ Tento strategický cieľ mozrejme je pravdou, že doba stále napreduje a my
musíme kráčať s ňou, ale popritom sa z nás vytrámožno rozdeliť na nasledujúce cieľové oblasti:
cajú základné hodnoty. Dnes je ťažké pre mladých
1. Kvalitná výchova a vzdelávanie dostupné pre
a nových učiteľov postaviť sa pred katedru a získať
všetkých.
si svojich žiakov alebo študentov. Tí sú veľakrát
2. Kvalitní, spoločensky rešpektovaní a primerane otrávení a premotivovaní, takže sa nedokážu nadodmeňovaní učitelia.
chnúť pre nejakú maličkosť. Často sa z toho obviňu3. Kvalitné odborné vzdelávanie a príprava zohľad- jeme navzájom. Ale kde ostala etika?
ňujúce aktuálne a očakávané potreby praxe a osobPredmet, ktorý vstúpil do našich škôl nený rozvoj učiacich sa.
čakane, no o to zaujímavejšie. Učiteľ, žiak i rodič

- ľudia mohli nadobúdať vzdelanie, ktoré im umožní
všestranný rozvoj a napĺňanie individuálnych osobných cieľov, so zreteľom na potreby spoločnosti,
podporu spoločenskej súdržnosti a ekonomickú
4. Efektívne fungujúce regionálne školstvo.
prosperitu,
- súčasťou učenia sa každého jednotlivca bolo aj
formovanie systému hodnôt a postojov, ktoré vychádzajú z princípov demokratického spoločenského poriadku a základných práv a slobôd,
- formálne vzdelávanie bolo významnou, nie však
jedinou podporovanou formou zmysluplného učenia
sa, lebo človek sa učí aj prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálnym učením sa,
- boli vzdelávacie programy neustále zdokonaľované a inovované na základe funkčných mechanizmov
spätnej väzby a jej vyhodnocovania,
- podporoval participáciu a kooperáciu všetkých aktérov vo vzdelávaní, vrátane detí a žiakov,
- sa akékoľvek významnejšie zmeny v systéme
uskutočnili až na základe širokej odbornej a verejnej
diskusie, v ktorej sa dosiahne čo najširšia spoločenská dohoda. Výchova a vzdelávanie práve ich
STRANA 6

terénnej odbornej podpory, v rámci ktorej im rôzni
odborníci (metodici, didaktici, špeciálni pedagógovia, psychológovia, mediátori a pod.) pomáhajú pri
riešení akútnych či dlhodobých problémov priamo
v školskom prostredí. Cieľom je vytvorenie novej
kultúry školy, budovanej kooperujúcim manažmentom a pedagogicko-odborným tímom, kde je jednou
z úloh pedagogických, odborných aj nepedagogických zamestnancov školy pestovanie otvorenej
komunikácie a rozvíjanie pozitívnej, podporujúcej
školskej klímy, s nulovou toleranciou mobbingu,
bossingu a nedôstojného správania voči dospelým
i deťom. Nová rola učiteľa zároveň vyžaduje, aby boli
ocenené aj iné úlohy, ktoré učitelia okrem samotnej
výučby vykonávajú – koncepčné plánovanie, výber vhodných pedagogických stratégií, hodnotenie
práce žiakov, poskytovanie spätnej väzby, reflexia
práce kolegov, sebareflexia, komunikácia s rodičmi
a pod. (Návrh cieľov Národného programu rozvoja
výchovy a vzdelávania UČIACE SA SLOVENSKO,
Bratislava, 2016).

potrebujú nové stratégie na spoluprácu. Mladí pedagógovia potrebujú nejaké podnety, kreativitu, aby
zaujali dnešných žiakov a študentov. Študenti zase
Učiteľ nie je sprostredkovateľom poznatkov,
potrebujú zastať a poobzerať sa vôkol seba, čo je
ale sprievodcom v procese učenia sa a škola je
dôležité, a čo nie. Za čo sa im oplatí bojovať, aké
miestom tímovej spolupráce a komunikácie všetvzory si vyberať.
kých aktérov vzdelávania a širšej verejnosti. Škola
I keď je naše poznanie stále bohatšie, či už ide
je poskytovateľom bohatého a variabilného vzdeláo
prírodné
alebo humanitné vedy, človek ostáva tavacieho prostredia, ktoré pozitívne stimuluje proces
jomstvom
sám
pre seba i pre iných. Poznáme vlastvýučby a v ktorom učitelia sprevádzajú deti a žiakov
ne
seba?
Vieme
s určitosťou, ako sa zachováme, čo
pri ich učení sa. Učiteľské tímy sú rozšírené o dostatočný počet psychológov, špeciálnych pedagógov, urobíme v rôznych situáciách? Aj ľudia okolo nás
sociálnych pedagógov, asistentov a výchovných sú tajomstvom. Hoci ich poznáme a spoznávame,
poradcov v podobe štandardného a nie iba výni- nikdy nemôžeme povedať, že ich poznáme dokonamočného opatrenia. Učitelia majú k dispozícii pod- le. Nemôžeme vopred predvídať ich správanie a koporu komplexného poradenského systému, v rámci nanie. A predsa je dôležité objavovať a spoznávať
ktorého sú jasne definované činnosti centier psy- samého seba aj iných. Už len preto, že sebapoznachologického a špeciálnopedagogického poraden- nie otvára dvere nielen k sebapoznaniu, ale aj k postva a špeciálnych škôl transformovaných na cen- chopeniu iných. Nie je možné, aby človek na tomto
trá odbornej podpory. Taktiež majú k dispozícii sieť svete žil sám. Prečo sú potrebné zmeny v prístupe
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a prevedení hodín vyučovania etickej výchovy? Vychádzajúc zo správy projektu Milénium a z konštatovania očakávania vývoja školstva sa vízie a ciele
projektu nenaplnili. Financovanie školstva, odchod
kvalifikovaných učiteľov, nedostatky v obsahu učiva a vyučovacieho procesu, postavenie neštátnych
škôl, rodina v kríze, ďalšie vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a ešte veľa ďalších argumentov nás
posunulo k vypracovaniu výskumu a preskúmaniu
stavu vyučovnia etickej výchovy na základných
a stredných školách.
Hlavným cieľom nášho výskumu bolo overiť a zároveň zistiť, aký vzťah a postoj majú žiaci
a študenti k predmetu etická výchova, keďže tento
predmet už nie je len experimentálnym predmetom,
ale začlenil sa k povinne voliteľným predmetom, ako
reagujú na svojich učiteľov, ako im etická výchova
pomohla, alebo ako vôbec zasiahla do ich životov.
Zaujímalo nás, čo študenti očakávajú od svojich
učiteľov, či im dôverujú, aké postavenie im prislúcha v dnešnej spoločnosti. Na druhej strane sme
dali priestor aj učiteľom, aby sa mohli vyjadriť k postojom žiakov a študentov k predmetu etická výchova. Ako ich vnímajú, ktoré metódy mali úspech
a ako hodnotia terajšie postavenie etickej výchovy
na súčasných školách. V neposlednom rade sme
vypracovali akýsi profil osobnosti učiteľa etickej výchovy z pohľadu študentov a učiteľov.
Vo výskume sme použili dotazníkovú metódu,
ktorá sa nám vo vzťahu k skúmanému problému javila ako najvhodnejšia. Výskum sa uskutočnil v dvoch
lokalitách a to vo Vranove nad Topľou a v Bratislave.
Výskumu sa zúčastnilo 140 študentov a 16 učiteľov.
Veková hranica študentov bola od 5. ročníka ZŠ až
po 2. ročník SŠ. Na základe zistení postojov a názorov učiteľov prostredníctvom dotazníka pre učiteľov
môžeme konštatovať, že učiteľom na hodinách etickej výchovy prevláda podnetná atmosféra, kdežto
tlmivú nezaznamenal nikto. Čo sa týka aktivity žiakov na hodine etickej výchovy, 81.25% z učiteľov
má aktívnych žiakov a 12.5% až mimoriadne aktívnych, z čoho sa dá usudzovať, že k etickej výchove
žiaci pristupujú ináč ako k ostatným predmetom.
56.25% prijíma svojich žiakov, 37.5% prijíma svojich žiakov úplne bez výhrad, ale vyskytlo sa aj to, že
6.25 % prijíma svojich žiakov iba čiastočne. Čo sa
týka motivácie žiakov, 56.25% dokáže svojich žiakov motivovať len niekedy a 6.25% s problémami.
Ohľadom osobnosti učiteľov sa 56.25% opýtaných
radí k sangvinikom, 12.5% k cholerikom a 31.25%
sa radí k flegmatikom. Všetci opýtaní sú spoločenskí a otvorení ľudia. Z typologického hľadiska sa
18.75% učiteľov radilo k direktívnym, autokratickým
učiteľom, 75% k demokratickým učiteľom a 6.25%
k liberálnym učiteľom. Na poslednú otázku dotazníka, v ktorej respondenti mali reagovať na postavenie
etickej výchovy 56.25% pozitívne hodnotí postavenie etickej výchovy, kým 31.25% opýtaným v etickej výchove niečo chýba.
Učitelia sa pozitívne vyjadrovali k otázkam
týkajúcich sa žiakov a ich prístupu k etickej výchove. Dá sa konštatovať, že žiaci si etickú výchovu
obľúbili, k čomu určite v nemalej miere prispel ich
učiteľ. Až 75% tvorili demokratickí učitelia a všetci
opýtaní patrili k ľuďom spoločenským a otvoreným.
Vypracovaný rebríček požiadaviek na učiteľa etickej výchovy zahŕňa tieto vlastnosti, ktoré by podľa

respondentov mal učiteľ etickej výchovy mať – empatia, komunikatívnosť, kreatívnosť, asertívnosť,
ústretovosť. Zarážajúce na strane druhej je to, že
31.25% z učiteľov tvrdí, že postaveniu etickej výchovy niečo chýba a 12.5% berie postavenie etickej
výchovy skôr negatívne. V odpovediach na otázky
týkajúce sa hodín etickej výchovy žiaci reagovali skôr v pozitívnom zmysle. Kým vo vranovských
školách sme našli aj prípravu na etickú výchovu,
v bratislavských školách sa žiaci stopercentne
zhodli, že sa na hodiny etickej výchovy nepripravujú. Žiaci z oboch regiónov sa zhodli aj na tom,
že hodina etickej výchovy sa líši od iných hodín.
Žiaci sú uvoľnení, spontánni, radi rozoberajú problémy, pristupujú k hodine zodpovedne, voľne, bez
stresu, s radosťou a so záujmom. Žiaci a študenti
sa zhodli aj v názore, že etická výchova by mala
byť pre všetkých, nielen pre tých, čo o tento predmet javia záujem. Čiže si uvedomujú potrebu etickej
výchovy pre všetkých. Na otázku čo by zlepšili na
vyučovaní hodín etickej výchovy odpovedali, že by
bolo dobré keby sa učili rovnorodé skupiny podľa
veku, ocenili by menší počet žiakov, prijali by podnetné materiály a špeciálnu učebňu. Učiteľov sme
sa zase pýtali, čo ich fascinuje na etickej výchove:
možnosť ovplyvňovať výchovu žiakov a študentov,
iné formy a metódy vyučovania, zážitkové učenie,
voľnosť výberu tém, úprimnosť, možnosť dozvedieť
sa o žiakoch a študentoch viac, príjemná atmosféra,
ochota komunikovať. Učiteľov sme sa pýtali v čom
vidia prínos etickej výchovy pre svoj budúci život,
kde sa vyjadrili, že im to prináša veľa informácií
o živote a správaní sa žiakov a študentov, buduje
sa lepší vzťah medzi učiteľmi a študentmi, zlepšuje
sa komunikácia navzájom medzi sebou, ale aj medzi žiakmi a učiteľmi. Dokážu nahliadnuť do cítenia
a zmýšľania žiakov. A nemôžeme opomenúť otázku,
čo učiteľov inšpirovalo k výberu etickej výchovy ako
budúceho učiteľa a k nej sa vyjadrovali, že bola to
záľuba, možnosť pozorovania seba a iných, tvarovanie charakteru žiakov aj v súkromnom živote,
psychologické hľadisko, ale aj napríklad nutnosť
(doplniť si aprobáciu resp. absolvovať 1. atestačnú
skúšku). Prekvapivé je porovnanie zmien správania
sa v dôsledku navštevovania hodín etickej výchovy.
Kým vo vranovských školách žiaci registrovali zmeny, v bratislavských im hodina etickej výchovy nepomohla v zmene správania. Za negatívum môžeme
považovať aj to, že v oboch regiónoch sa objavila
reakcia na atmosféru na hodinách etickej výchovy
okrem podnetných aj tlmivá, čo je k obsahu a náplni etickej výchovy zarážajúce. Ale na druhej strane
oba regióny považujú etickú výchovu za potrebnú
pre ďalší vývoj jedinca. Učitelia v oboch regiónoch
sú podľa žiakov tvoriví, dokážu sa vcítiť do zložitých situácií, rešpektujú žiakove názory a nepôsobia
chladne. Väčšina žiakov svojich učiteľov prijíma, aj
keď vo vranovskom okrese sa objavila odpoveď,
že svojho učiteľa vôbec neakceptujú. Čo sa týkalo hodnotenia správania učiteľov k svojim žiakom,
oba regióny odpovedali pozitívne. Porovnateľné boli
aj odpovede na otázku, či považujú učiteľa za svoj
vzor. Tu sa však vyskytli aj odpovede, že učiteľ nie
je vzorom. Žiaci zostavili profil učiteľa etickej výchovy. Učiteľ etickej výchovy by podľa nich by mal byť
komunikatívny, milý, láskavý, pokojný, tvorivý, chápavý, dobrý, zodpovedný, rešpektovaný, tolerantný,
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slušný, spoločenský, vtipný, autentický, vzdelaný,
liberálny, morálny, benevolentný.
Akú úlohu teda zohráva v tomto svete učiteľ
etickej výchovy? Je jeho miesto ešte stále potrebné? Alebo bol už v dnešnej dobe nahradený inými
prostriedkami? Je táto doba už natoľko vyspelá, že
nás zastúpia informačné technológie vo všetkom?
Určite si každý učiteľ kladie otázku, kde zostali naše
potreby, práva na vlastný život, ako máme zvládať všetky tie rozpory medzi cieľmi a možnosťami.
Máme my učitelia ešte vôbec nejaké práva? A sme
ešte vôbec potrební ? Kladie sa na nás stále viac
a viac a popri tom sa zabúda na to najdôležitejšie
a to, že aj my sme len ľudia a potrebujeme mať podmienky na realizáciu výchovy a vzdelávania. Kde zostala radosť z odovzdávania vedomostí, poznatkov,
kde sa stratilo to prvotné očarenie?
Sú profesie, v ktorých prvoradým pracovným
nástrojom je osobnosť jedinca. Spôsob jeho myslenia, postoje, hodnoty, komunikačné schopnosti, správanie sa k druhým a odovzdávanie svojich
poznatkov a skúseností. Výchova k prosociálnosti
a k empatii, dozrievanie osobnosti, sa nedeje len na
hodinách etickej výchovy, ale má všeobecné zastúpenie vo všetkých predmetoch a závisí len od nás
učiteľov, ako a kde ju využijú. Učíme žiakov pochopiť veci a javy, aby mohli v skutočnom živote preciťovať, podávať ďalej tieto nadobudnuté vlastnosti,
dokázať ich chápať nielen rozumom, ale i srdcom.
Aby neboli len vzdelaní, ale i dobrí. Dnešná profesia
učiteľa sa dynamicky mení v závislosti od premien
vzdelávacieho kontextu, ale dúfame, že učitelia budú
stále zohrávať významnejšiu úlohu v učiacej sa spoločnosti.
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(1. časť)

Mazůrek, J.: Canada - country of harmonic connection of nature, people, culture, economics and politics (Part 1)
CIVITAS, 2016, Vol. 22, No. 51, p. 8
Canada is officially a bilingual country. French is the main and official language in the province of Quebec and the
language is also widely spoken in the province of New Brunswick. English is spoken by the majority of people in
Canada, in all ten provices and territories except Nunavut where most of the people speak the languages of Aboriginal
people – the Inuits. Canada is currently a member of the commonwealth as well as a member of La Francophonie.

Názov Canada pochádza z reči prvých národov – konkrétne kmeňa
Hurónov – a znie kannata a do slovenčiny ho môžeme preložiť ako „osada“,
„zoskúpenie osád“ či „osídlenie“. V roku 1535 použili Indiáni toto slovo pre
označenie osady Stadacona v rozhovore s Jacquesem Cartierem. Ten potom
toto slovo začal používať pre označenie oblasti okolo svojej osady – dnes už
ako časť Québec City. Od roku 1547 sa toto označenie začalo objavovať na
mapách ako označenie rozsiahlej okolitej oblasti. Teda pôvodné označenie,
Nové Francúzsko, sa prestávalo používať a Canada bol názov územia na
sever od USA a na východ od Aljašky.Francúzska kolónia Kanada a Nové
Francúzsko vznikli po dĺžke rieky svätého Vavrinca a severne od Veľkých
jazier. Neskôr získala toto územie Veľká Británia, ktorá na ňom neskôr ustanovila dve kolónie: Hornú (Upper Canada) a Dolnú Kanadu (Lower Canada),
dohromady označované ako Kanady The Canadas. Tieto zanikli v roku 1841,
kedy sa zjednotili do Zjednotenej kanadskej provincie (United Province of
Canada). V roku 1867 sa Kanada stala konfederáciou a britským domíniom,
pričom oficiálne bola označovaná ako Dominion of Canada, prípadne Canadian Confederation. S rastúcou mierou nezávislosti na Veľkej Británii sa postupne stále častejšie vypúšťalo z názvu Dominion of. V roku 1982 bol prijatý
názov Canada Act, ktorý sa uvádza ako jediné oficiálne meno zeme Canada.
V tom istom roku došlo tiež k premenovaniu štátneho sviatku Dominion Day
na Canada Day. Dnes je Kanada suverénny štát, ležiaci na severe severoamerického kontinentu. Na juhu hraničí so Spojenými štátmi, na východe
ju obmýva Atlantický oceán, na západe Tichý oceán a na severe Severný
ľadový oceán. Je druhou najrozľahlejšou krajinou sveta a je najsevernejšie
ležiacou krajinou sveta. Krajina je federáciou desiatich provincií a troch teritórií. Je parlamentnou demokraciou s britskou kráľovnou Alžbetou II. ako
formálnou hlavou štátu. V Kanade ju zastupuje Generálny guvernér. Hlavným
mestom a politickým centrom Kanady je Ottawa, kde okrem Generálneho
guvernéra sídli parlament, vláda a iné inštitúcie.Kanada je na federálnej úrovni oficiálne dvojjazyčným štátom. Francúzština je väčšinovým a oficiálnym
jazykom v provincii Quebec a je značne rozšírená aj v provincii New Brunswick. Angličtina je väčšinovým jazykom všade inde okrem Nunavutu, kde
väčšina obyvateľov hovorí jazykmi pôvodných obyvateľov Inuitov. Kanada je
súčasne členom Commonwealthu ako aj La Francophonie.
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Kanada

Kanada je zložená z desiatich provincií a troch
28 národných parkov (Jasper, Banff, Wood Buffateritórií.
Provincie sú Alberta, Britská Kolumbia, Malo
–
najväčší
národný
park
sveta
o
rozlohe
44
807
Rozloha: 9 985 000 km2
km2 a desiatky provinčných parkov). Sú to zároveň nitoba, Nový Brunšvik, Newfoundland a Labrador,
Počet obyvateľov: 35,16 mil ( 2013 ) svetová banka
významné objekty cestovného ruchu.
Nové Škótsko, Ontário, Ostrov princa Edwarda, QuHustota zaľudnenia na km2: 3 obyvatelia
ébec
a Saskatchewan. Teritória sú Severozápadné
Archeologické štúdie datujú prvé ľudské
Hlavné mesto: Ottawa (960 000 obyvateľov)
osídlenie do doby pred cca 26 000 rokmi v prípa- teritórium, Nunavut a Yukon. Provincie majú vysoký
de severného Yukonu pred cca 9 500 rokmi. Prvé stupeň autonómie, teritória majú trošku menší stuPredseda vlády Justin Trudeau
európske osídlenie založili na kanadskom území Vi- peň autonómie. Oboje disponujú vlastnými provincikingovia okolo roku 1000 v L’Anse aux Meadows, onálnymi (resp. teritoriálnymi) symbolmi. Úradným
Kanada je nezávislým federálnym štátom
to však existovalo iba krátko a z dlhodobého hľadis- jazykom je angličtina a francúzština, menová jeda členom Britského spoločenstva. Podľa rozlohy
ka nemalo žiadny význam. „Kanada (resp. jej vý- notka kanadský dolár.
je druhým najväčším štátom na svete. S výnimkou
chodné pobrežie) bola pre Európu znovu objavená Provincie sú zodpovedné za väčšinu štátnych soAljašky zaberá takmer celú polovicu severoamericna prelome 15. a 16. storočia výskumnou plavbou ciálnych programov v Kanade a spoločne sústredia
kého kontinentu vrátane ostrovov vo všetkých oceJohn Cabota (1497), ďalšie výpravy sem podnikol viac finančných prostriedkov než federálna vláda.
ánoch, ktoré ju obklopujú. Je to vyše 6% rozlohy
Jacques Cartier (1534). Prvé dlhodobé európske Miera finančnej a samosprávnej autonómie je tu
svetovej súše. Takmer 1/12 plochy Kanady zabeosídlenie tu založili Francúzi. Išlo o Port Royal veľmi vysoká. Federálna vláda môže iniciovať nárajú jazerá. Od východu na západ meria 5 500 km
(1605) a Québec (1608). Angličania ich nasledo- rodné programy a politiku v jednotlivých provincia v smere sever – juh 4 600 km. Kanada hraničí len
vali v roku 1610 v oblasti Newfoundlandu.“1 S prí- ách (napr. Canada Health Act), ale provincie môžu
s USA. Na juhu tvoria hranicu Veľké kanadské jazerá
chodom Európanov sa na kanadskom území začali rozhodnúť, že sa budú na tejto politike podieľať.
a 49 rovnobežka, na severozápade Aljaška.
rýchle šíriť európske choroby, ktoré decimovali pô- O viac menej vyrovnanú úroveň služieb v jednotliKanada svojím prírodným a hospodárskym vodné obyvateľstvo a otvárali kolonistom cestu do vých provinciách sa starajú tzv. vyrovnávacie platby
potenciálom patrí k ekonomicky najrozvinutejším indiánskych území.
riadené Federálnou vládou, ktorá presúva finančné
štátom sveta. Ako prímorská krajina obklopená troprostriedky
od bohatších provincií do rozpočtov
„Pred príchodom Európanov územie Kanady
mi oceánmi, má veľmi členité pobrežie, o čom svedobývalo indiánske obyvateľstvo kmeňa Algonkiov, provincií chudobnejších.
čí množstvo ostrovov, polostrovov, zálivov a na
Athabaskov, Irokézov, Siouxov a ďalších. Sever
Všetky provincie i teritória majú jednokomopobreží Tichého oceánu aj fjordov. Z polostrovov je
2
obývali
Inuiti
(Eskimáci).“
rový
volený
zákonodarný orgán, v čele ktorého stojí
najväčší Labrador (1,3 mil. km2). Na území Kanady
premiér, vybraný rovnako ako prvý minister Kanady.
sú zastúpené všetky druhy reliéfu. Prevažnú časť
Zároveň má každá provincia viceguvernéra (LieuteFrancúzi kolonizovali územie popri rieke Sv.
povrchu krajiny (70%) tvoria nížiny a nízko položené
nant-Governor), ktorý reprezentuje Korunu a je na
plošiny, Strednú a východnú časť Kanady vrátane Vavrinca, ktoré dnes tvorí prevažnú časť územia
analógií generálneho guvernéra na federálnej úrovarktických ostrovov (Baffinov, Elesmerov, Viktóri- provincie Québec. Anglosasi zabrali najskôr Newni. U teritóriách je obdobou viceguvernéra komisár.
in), vypĺňa Kanadský štít. Jeho pevninská časť sa foundland. Ich hlavná expanzia nastala v 17. a konJednotlivé celky Kanady sa od seba líšia príoznačuje ako Lauretínska plošina. Na polostrove com 18. storočia ( po založení Spoločnosti Hudrodnými
podmienkami, históriou aj ekonomickým
sonovho
zálivu
v
roku
1670),
kedy
osídľovali
Labrador dosahuje najväčšiu výšku 1 676 m. Napriek značným prírodným zdrojom je doteraz málo Brunswicko, Nové Škótsko a Ontário. Z týchto pro- rozvojom. Kanada sa člení na nasledujúce sociohospodársky využitá. Pozdĺž západného okraja Hud- vincií, vrátane Québecku, sa v roku 1867 vytvorilo ekonomické regióny: atlantský, centrálny, prérijný,
3
sonovho zálivu až k Veľkým jazerám sa rozprestiera Kanadské domínium (Akt o Britskej severnej Ameri- pacifický a arktický.“
rozsiahla chladná a málo obývaná Arktická nížina.
Západ Kanady vypĺňajú veľhorské Kordillery, ktoré
sa skladajú z niekoľkých pásiem (Skalnaté vrchy,
Pobrežné pásmo atď.). Najvyšší vrch Kanady je Mt.
Logan (6 050 m). Na východ od Kordillier sa tiahne
úrodná prérijná plošina, presahujúca z Kanady do
USA (Veľké roviny). Na východe krajiny zasahujú
z USA až k zálivu sv. Vavrinca výbežky Appalačského pohoria.
Pre značnú rozlohu krajiny je podnebie Kanady rozdielne. Prevažná časť krajiny má charakter
mierne chladnej klímy. Smerom na sever nadobúda
subarktickú až arktickú povahu. Východné pobrežné
pásmo je klimaticky ovplyvnené studeným Labradorským prúdom, pacifické pobrežie teplým Kuro-Šio. Vnútrozemie má výrazne kontinentálnu klímu
s veľkou amplitúdou. Priemerné januárové teploty tu
dosahujú až -30 ˚C.
Riečna sieť s početnými jazerami je dobre rozvinutá. Rieky sú využité energeticky (Niagara, Fraser, Sv. Vavrinca) ale aj na riečnu dopravu. Rieka
Sv. Vavrinca je vstupnou bránou k Veľkým kanadským jazerám (Horné, Hurónske, Erijské, Ontario).
Na území Kanady je asi 200 jazier. Okrem menovaných k najväčším patrí Veľké medvedie jazero,
Winnipegské jazero, Athabaska a ďalšie.
Lesy zaberajú 40% rozlohy krajiny. Prevládajú ihličnaté lesy. Na ochranu jedinečnej kanadskej
prírody, vrátane pestrej a bohatej fauny, slúži sieť

ke). O niekoľko rokov neskôr k nim pribudli prérijné
provincie Manitoba, Saskatchewan, Alberta a Britská Kolumbia. Kolonizácia západných území bola
sprevádzaná tvrdým bojom s pôvodným obyvateľstvom. Zlatá horúčka v 19. storočí prispela k čiastočnému zaľudneniu severnej provincie Yukon. Viac
menej ľudoprázdne ostalo severozápadné teritórium
a Arktické súostrovie. Na základe Westminsterskému štatútu z roku 1931 sa stali krajiny Britského
spoločenstva národov rovnoprávnymi a Kanada
z medzinárodného hľadiska suverénnym štátom.
Štátotvorný proces Kanady bol ukončený pristúpením Newfoundlandu k federácii v roku 1949. Podľa
novej ústavy z roku 1982, ktorá nahradila Akt o Britskej Severnej Amerike, je Kanada nezávislá krajina
s federálnym štátnym zriadením. Problémom ostáva
postavenie Québecu v rámci kanadskej federácie.

Kanada uznáva britskú hlavu štátu za svojho
panovníka, ktorého formálne zastupuje generálny
guvernér. Štátne zriadenie Kanady spája v sebe
model parlamentnej britskej demokracie a federatívneho usporiadania Spojených štátov amerických.
Britský vplyv sa prejavuje najmä v zákonodarstve,
americký vplyv vo väčšom samostatnom rozhodovaní provinčných vlád. Federálny parlament má
dve komory. V politickom živote Kanady pôsobí asi
10 politických strán a zoskupení. Najsilnejšou celokanadskou stranou sú liberáli. Okrem federálnej vlády sú vládnou stranou aj v niektorých provinciách
(Ontario, Atlantické provincie).

Atlantický región – tvoria ho 4 provincie (Nové
Škótsko, New Brunswick, Ostrov princa Eduarda
a Newfoundland). Na tomto území žije 3 mil. obyvateľov. Atlantské provincie sa od „mladej západnej Kanady“ odlišujú históriou, tradíciou a kultúrou
regiónu. Základnou geografickou charakteristiku
regiónu je diverzita jeho prírodného prostredia, využívanie prírodných zdrojov a osídlenie. Niektoré
oblasti sú takmer ľudoprázdne.

Centrálny región – tvoria ho dve ekonomicky najvýznamnejšie provincie – Ontario a Québec.
Zaberajú plochu takmer ¼ rozlohy krajiny. Na tomto území žije 60 % obyvateľstva krajiny. Región je
označovaný ako priemyselné srdce Kanady. Má
najväčší trh práce, najväčšiu priemyselnú výrobu,
najvýznamnejšie finančné a obchodné inštitúcie.
Prérijný región - rozkladá sa medzi provinciami Britská Kolumbia a Ontario. Zaberá 20 % územia
krajiny. Žije tu viac ako 4 mi. obyvateľov. Tento región je považovaný za agrárne srdce Kanady, pretože reprezentuje 80 % kanadskej produkcie pšenice,
jačmeňa a ovsa. Dôležité miesto v hospodárstve
tohto regiónu zaujíma rozvíjajúci sa cestovný ruch.
Pacifický región – tvorí ho najzápadnejšia
kanadská provincia Britská Kolumbia. Rozprestiera
sa medzi Skalnými vrchmi a Pacifickým zálivom.
Svojím hospodárskym potenciálom predstavuje
tretí najvýznamnejší ekonomický celok krajiny. Žije
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tu 3,5 mil. obyvateľov. Vedúcim odvetvím je drevospracujúci priemysel, ktorý využíva bohatú surovinovú základňu. Podstatný význam pre ekonomiku
má rybolov a s ním na pobreží Tichého oceánu spojený rybný priemysel.
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vých dodávateľov poľnohospodárskych produktov.
Bývalé kanadské prérie sú dnes jednými z najdôležitejších oblastí v pestovaní pšenice a ostatných
obilnín. Tiež je najväčším svetovým vývozcom zinku a uránu a popredným svetovým vývozcom zlata,
niklu, hliníka a olova. Mnoho sídiel v severnej časti
zeme existuje len vďaka ťaženiu, či už minerálnych
surovín alebo dreva. Má tiež značne veľký výrobný sektor, predovšetkým na juhu v Ontáriu kde je
dôležitý automobilový priemysel a ďalej na juhu
Québecu kde sídli mnoho firiem zaujímajúcich sa
o kozmonautiku a vesmírny priemysel.“6

Arktický región – tvorí ho Yukon a Severozápadné teritória. Zaberá 40 % plochy celej Kanady.
Drsné klimatické pomery arktickej prírody a málo
priaznivé pôdne podmienky nie sú priaznivé pre
rozvoj poľnohospodárskej výroby. Táto sa realizuje predovšetkým formou moderného chovu kožušinových zvierat. V ekonomike teritórií v súčasnej
Kanada je vo vysokej miere závislá na medzidobe okrem obnoviteľných zdrojov obživy zohráva
významnú úlohu baníctvo (ťažba zlata), rozvíjajúca národnom obchode, najviac so Spojenými štátmi.
Bilaterálna dohoda medzi Kanadou a USA z roku
sa ťažba ropy a plynu, ako aj cestovný ruch.
1989 (FTA) a predovšetkým Severoamerická dohoda o voľnom obchode (NAFTA) z roku 1994 poníKanada je vyspelý priemyselno - poľnohospomajúca i Mexiko spustila dramatický rast miery ekodársky štát. Intenzívny rozvoj hospodárstva nastal
nomického prepojenia s USA. V roku 2001 krajina
po II. svetovej vojne. Najväčšie bohatstvo pocháúspešne prekonala ekonomický pokles a udržuje si
dza z ťažby nerastných surovín, z lesnej produkcie,
tak najlepšiu celkovú výkonnosť ekonomiky medzi
rybolovu, poľnohospodárstva a využívania vodných
krajinami G8. Od polovice deväťdesiatych rokov je
zdrojov. Využívaním tohto potenciálu sa Kanada zaštátny rozpočet v trvalom prebytku, dochádza tak
radila medzi 7 najvyspelejších krajín na svete.
k pokračujúcemu znižovaniu štátneho dlhu.
„Na tvorbe HDP sa podieľajú odvetvia terciárneho sektoru (68,5 %) priemyslu vrátane ťažby
„Najrozvinutejším odvetvím hospodárstva
nerastných surovín a stavebníctva (29,4%), poľnohospodárstva a lesníctva (2,1%). Najviac ekono- v Kanade je ťažobný priemysel. Kanada má obmicky aktívneho obyvateľstva pracuje v službách rovské nerastné bohatstvo, pričom geologický
(72%), priemysle a ťažbe nerastných surovín (15%) prieskum na rozsiahlom území štátu nachádza nové
surovinové zdroje. Má všetky potrebné suroviny pre
a v poľnohospodárstve (3%).“4
vlastné hospodárstvo a časť vyťažených surovín exportuje. Z energetických surovín sa ťaží ropa, zemný
Kanada je jedným z najbohatších štátov sveta plyn a uhlie. Hlavné ropné polia sú v provincii Albers vysokými príjmami na jedného obyvateľa. Životná ta a Saskatchewan, na ktoré pripadá 95% kanadskej
úroveň v krajine je tak veľmi vysoká. Jedná sa o čle- ťažby (okolo 100 mil. ton).“7 Z dôvodov geograficna OECD a skupiny G8.“5 Jej ekonomika je trhová kých aj ekonomických časť ropy sa exportuje do
hoci viac regulovaná než v susedných Spojených USA. Východná časť Kanady naopak dováža ropu
štátoch, menej regulovaná než vo väčšine štátov. z Venezuely. Veľké zásoby ropy boli objavené v ústí
Tradične má nižší hrubý domáci produkt na obyva- rieky Mackenzie a v Beaufortovom mori Severného
teľa než jej južný sused (bohatstvo je však rozdelené ľadového oceánu. Kanada je tretím najväčším prorovnomernejšie), avšak vyššie než veľké rozvinuté ducentom zemného plynu na svete. V západných
západoeurópske ekonomiky. V minulom desaťro- provinciách (Alberta, Saskatchewan, Britská Kočí jej ekonomika celkove rýchle rástla a krajina si lumbia) sú značné, ale doteraz málo ťažené ložiská
zachovala nízku ť. V roku 2006 bola nezamestna- čierneho uhlia. Svetový primát má Kanada v ťažbe
nosť 6,3 % čo je najlepší výsledok za posledných niklu (Sudbury v Ontariu) a ťažbe azbestu na viace30 rokov. Najvyšších hodnôt naopak dosahuje na rých lokalitách v Québecu. V ťažbe zlata je na treťom
Newfoundlandu a Labradoru a to okolo 14,5 %.
mieste na svete po Južnej Afrike a Rusku. Kanada
V minulom storočí rast výroby, ťažby a slu- patrí medzi popredných producentov v ťažbe medi
žieb premenil ekonomiku z poľnohospodársky za- (Ontario), zinku a olova (Britská Kolumbia).
meraného štátu na predovšetkým urbanizovaný
Na západnom polostrove, v Novom Škótsku
priemyslový štát. Rovnako ako v ostatných zemiach a Newfoundland sa ročne ťaží okolo 60 mil. ton žerozvinutého sveta i v kanadskej ekonomike dominu- leznej rudy. Zásoby sa odhadujú na desiatky miliárd
je sektor služieb, ktorý zamestnáva tri štvrtiny Kana- ton a sú najväčšie na svete. Kanada je svetovým
ďanov. Medzi rozvinutými krajinami je však Kanada producentom uránu, ktorý sa ťaží na okraji Labradorneobvyklá v miere dôležitosti primárneho sektora ského štítu v Ontariu (Blind River), v Saskatchewav čele s ťažbou dreva a ropy.5
ne pri Veľkom Medveďom jazere (Port Radium) a pri
Jedná sa o jeden z nemnohých rozvinutých
štátov sveta, ktorý energie vyváža. Má veľmi veľké zásoby zemného plynu pri východnom pobreží
a veľké zásoby ropy a plynu v Alberte a čiastočne
i v Britskej Kolumbii a v Saskatchewanu. Jej ropné
zásoby sú tak druhé najväčšie na svete, hneď za
Saudskou Arábiou. V Québecu, Britskej Kolumbii,
Newfoundlandu, Labradoru, Ontáriu a v Manitobe je
k dispozícií veľmi lacná energia z vodných elektrárni.

jazere Athabaska ((Uranium City). Rozsiahla je produkcia kamennej a draselnej soli (Saskatchewan),
síry a stavebných materiálov. Chýbajú však väčšie
zásoby bauxitu. Ten sa dováža z Jamajky.7

berte a Britskej Kolumbii. Okrem Ostrova princa
Eduarde, kde nie sú veľké vodné toky, hydroenergiu
využívajú všetky kanadské provincie. Celkový energetický potenciál kanadských riek sa odhaduje na
65 mld. kW, t. j. 1/10 svetového potenciálu. Po Nórsku je to krajina s najväčšou výrobou elektriny na
1 obyvateľa. V Pickeringu v provincii Ontario pracuje
najväčší výrobca atómovej energie na svete (CANDU – Canadian Deuterium Uranium).
Svetové parametre má komplex atómových
zariadení Bruce Station pri Hurónskom jazere. K veľkým atómovým elektrárňam patrí aj Pinawa pri Winnipegu v provincii Manitoba.
„Geograficky je kanadský priemysel rozložený
veľmi nerovnomerne. Sústreďuje sa do južného pohraničného pásma s USA, najmä do oblasti Veľkých
kanadských jazier a pri rieke Sv. Vavrinca. Okrem
ťažobného priemyslu je rozvinutý najmä hutnícky.
Pre svoj rozvoj má optimálne podmienky, ktoré
predstavuje široká surovinová základňa a dostatok
energie. Najväčším kanadským oceliarskym a železiarskym strediskom je Hamilton, v Ontáriu nazývaný aj ,,kanadský Pittsburgh“. Farebná metalurgia je
lokalizovaná do Sudbury v Ontariu (nikel, kobalt), vo
Flin Flone v Manitobe, v Traile v Britskej Kolumbii
(zinok), v Arbide v Québecu a Kitimate v Britskej Kolumbii. Tu pracuje najväčšia hlinikáreň na svete.“8
Značný rozvoj v poslednom období zaznamenalo
dopravné strojárstvo, najmä výroba automobilov,
ktorú ovládajú americké firmy General Motors, Ford,
Chrysler. Je sústredná v Oshawe a vo Windsore
v Ontariu a v Montréale v Québecu. Výroba lietadiel
je sústredná v Montréale, Toronte a Winnipegu. Najväčšie lodenice sú vo Vancouveri a v Québecku. Vysokú úroveň dosahuje výroba poľnohospodárskych
strojov (Winnipeg). Kanada patrí k významným producentom výpočtovej techniky (Toronto). Svojím
významom sa do popredia dostáva ropný priemysel, ktorý sa opiera o domácu surovinovú základňu,
ale aj dovážanú ropu z Venezuely. Strediskom petrochémie sú Edmonton a Calgary (Alberta). Provincia Alberta sa podieľa 90% na kanadskej produkcii
ropy. Ďalšími strediskami petrochémie sú Regina,
Winnipeg, Toronto a Sarnia. Tu dovážajú ropu z karibskej oblasti a spracúvajú ju petrochemické závody v Halifaxe a v Québecu. O rozsiahlu surovinovú
základňu sa opiera drevársky priemysel. Významne
sa podieľa na kanadskom exporte. Je zameraný na
výrobu papiera a celulózy. V exporte novinového papiera je Kanada na 1. mieste na svete (40% svetovej
produkcie). „Z provincií na prvom mieste je Britská
Kolumbia, ďalej Quebéc a Ontario. Tieto tri provincie
predstavujú 4/5 ťažby kanadského dreva. Najväčšie
drevospracujúce závody sú vo Vencouveri, Edmontone a v Ottawe. Na rozvinuté poľnohospodárstvo
nadväzuje rozsiahly potravinársky priemysel (mlynársky – prérijné provincie, rybný – atlantické provincie, mäsný – Ontario a Québec, konzervárenský
– Britská Kolumbia a Nové Škótsko). Priemyselným
srdcom Kanady je provincia Ontario, na ktorú pripadá 60% priemyselnej výroby krajiny.“ 9

Do prvej päťky v svetovom rebríčku sa dostal
energetický priemysel. Kanada vyrobí ročne viac
ako 500 mld. kW elektrickej energie. Vedúce posta„Poľnohospodárstvo má veľmi dôležité miesto
venie majú hydroelektrárne na rieke Sv. Vavrinca,
Niagara, kaskáda veľkých elektrárni La Grande na v kanadskej ekonomike. Je založené na farmárskej
„Kanada je jedným z najdôležitejších sveto- Labradore, energetické využitie horských riek v Al- veľkovýrobe, ktorá je vysoko špecializovaná (farmy
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obilninárske, mliekarenské, chovateľské, farmy kožušinovej zveri). Priemerná výmera fariem je viac
ako 230 ha. Pre poľnohospodárstvo je vhodné asi
10 % územia. Doteraz sa pre poľnohospodárstvo
využíva asi 7 % územia Kanady, z toho orná pôda
predstavuje 3 %.“10

Transkanadská diaľnica (7 776 km) je najdlhšia
vydláždená diaľnica na svete. V Montreale, Toronte
a Vancoure je metro a v Calgery a Edmonte majú
špeciálny mestský dopravný systém. Železnice merajú celkom 85 563 km. Päť leteckých spoločností
poskytuje služby ako vnútroštátne, tak aj medzináNa území Kanady môžeme vymedziť dve vý- rodné. Hlavné prístavy sú Halifax, Montreal a Vanznamné poľnohospodárske oblasti. Lauretínska couru.
oblasť na východe zaberá nížinu okolo rieky Sv.
„Doprava má v Kanade vzhľadom k rozlohe
Vavrinca a Veľkých kanadských jazier, Ostrov prin- územia veľký význam. Rýchlo sa rozvíjajúce hosca Eduarda, severnú časť New Brunswicku a zá- podárstvo kladie veľké požiadavky na všetky druhy
padné pobrežné pásmo v Novom Škótsku. Druhou dopravy. V politickej integrácii, osídlení a ekonovýznamnou poľnohospodárskou oblasťou je prérijná mickom rozvoji kanady historickú úlohu zohrala
oblasť Manitoba, Saskatchewan, Alberta, zameraná železnica. V roku 1885 spojila obidva oceány (Capredovšetkým na pestovanie pšenice. Pestovanie nadian Pacific Reilway Halifax – Montréal – Vancoupšenice v tejto oblasti má celosvetový význam ver). Z Manitoby severná vetva magistrály pokračuje
(jedna zo svetových obilníc). Pšenica je hlavnou na Edmonton a končí v prístave Prince Rupert pri
exportnou plodinou Kanady. Ročná produkcia do- hraniciach s Aljaškou. Odbočky vedú k Veľkému
sahuje približne 28 mil. ton, čo predstavuje okolo jazeru otrokov a k Hudsonovmu zálivu. Transka1000 kg na 1 obyvateľa. Okrem pšenice sa pestu- nadská železnica politicky a ekonomicky zjednotila
je raž, jačmeň, kukurica, sója a ovos. Pestovanie Kanadu.“12 S vybudovaním transkanadskej železobilnín na rozľahlých západokanadských prériách nice je spojené intenzívne využívanie prírodných
je vysoko mechanizované. Cukrová repa sa pestuje zdrojov a ekonomický rozvoj jednotlivých regiónov.
najviac v Alberte, zelenina a zemiaky v atlantických Kľúčovú úlohu zohrala železničná doprava v rozvoji
provinciách (Nový Brunswick), ovocie a tabak v On- farmárstva v prérijných provinciách. Železničná sieť
tariu, Novom Škótsku a Britskej Kolumbii. Typickým dosahuje takmer 100 000 km a je po USA a Rusku na 3. mieste na svete. Najdôležitejšie železničné
produktom je javorový cukor (Québec).
„Pre Kanadu bolo poľnohospodárstvo vždy uzly sú Montréal, Winnipeg a Calgary. Stále rastie
dôležité, pretože dnešná poľnohospodárska výroba význam cestnej dopravy. „Cestná sieť v Kanade má
zamestnáva menej než 4% pracujúcej populácie. bezmála 1 000 000 km. Trans Canadská Highway
Asi 7,3 % celkovej rozlohy zeme tvorí orná pôda mieria 9 600 km. Jej severná vetva Alaska Highway
13
a pastviny. Poľnohospodárstvo predstavuje asi 8 % zaisťuje spojenie s územím Yukonu a Aljašky.“

kanadského vývozu. Zďaleka najväčší rozsah poľnohospodárskej pôdy je v prériách a oblastiach AlberNajintenzívnejšia automobilová doprava je
ty, Saskatchewanu a Manitoby.“11
v koridore Windsor – Toronto – Montréal – Québec.
Živočíšna výroba je v súčasnosti rozšírenejšia Významnú úlohu zohráva doprava riečna a námorako rastlinná. Je rozhodujúcou zložkou kanadského ná, najmä pre prepravu vysokoobjemových suropoľnohospodárstva. Kanadské ranče bývajú ozna- vín a produktov (uhlie, rudy, drevo, obilie). Celkove
čované ako ,,továrne na mäso“. Prevažuje chov má Kanada k dispozícií 4,5 tis. km vodných ciest
rožného dobytku (prérijné provincie) a ošípaných s ročnou prepravou 70 mil. ton. Vnútrozemská plav(Ontario, Québec).
ba sa uskutočňuje po Veľkých jazerách a rieke Sv.
Živočíšnu výrobu významne dopĺňa rybolov Vavrinca. Patrí k najvýznamnejším vnútrozemským
a chov kožušinovej zveri. Ročný výlov sa pohybuje cestám na svete. Je dlhá 3 862 km. Vedie priamo do
okolo 1,5 mil. ton. Polovica výlovu pripadá na atlan- srdca priemyselnej oblasti Kanady a zaisťuje prístup
tickú oblasť, kde na svetoznámych veľkých laviciach aj k americkým prístavom Detroit, Chicago a Duluth.
,,Grand banks“ v šelfovom mori pri Newfoundlande Pre námorné lode je vodná magistrála sprístupnená
sa loví sleď, treska a tuniak, na pacifickom pobreží od roku 1959.
losos.
Kanada kontroluje rybolov v 320 km širokom
pásme teritoriálnych vôd, ktoré kanadská vláda
rozšírila v roku 1977. Menej významný je rybolov
v sladkovodných jazerách. Tradičným hospodárskym odvetvím je chov kožušinovej zveri (líšky,
norky). Sústreďuje sa hlavne v Québecu, Saskatchewane a Yukone. Umelý chov významnou mierou
dopĺňa poľovníctvo kožušinovej zveri v divočinách
severu (Severozápadné teritóriá, Yukon). Ročne sa
v Kanade vyprodukuje a uloví okolo 10 miliónov kusov kožušín. Lesné hospodárstvo je rozvinuté predovšetkým v Britskej Kolumbii, Ontariu a Québecu.
Ročne sa ťaží okolo 90 mil. m3 dreva.
V krajine je cez 390 000 km diaľnic vrátane transkontinentálnych ciest a Aljašské diaľnice.

Z riečnych prístavov je najvýznamnejší Montréal a Québec. Na jazerách, ktoré sú súčasťou
panamerickej magistrály, sú to Hamilton, Toronto
a Thunder Bay. Doprané využitie najväčšej rieky
Kanady, Mackenzie, ktorá spája jazero Athabaska
a Veľké jazero otrokov so Severným ľadovým oceánom, je vzhľadom na klimatické pomery a nízky
ekonomický rozvoj tohto regiónu značne limitované.
Podobná situácia je aj pri rieke Yukon a rieke Nelson
v Manitobe. Významnú úlohu v riečnej doprave má
542 km dlhý Erijský kanál na území USA, postavený v roku 1825. Spája Erijské jazero s riekou Hudson, na ktorej je situovaný New York. Pre spojenie
s Európou slúžia námorné prístavy Halifax v Novom
Škótsku a St. John na New Foundlande, s Áziou
a Austráliou Vancouver na pacifickom pobreží. Tonáž kanadskej obchodnej flotily nepresahuje 5 mil.
BRT. Na rozsiahlych priestoroch Kanady významnú úlohu má letecká doprava. Slúži jej 1500 letísk,
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z toho 10 medzinárodných (Toronto, Montréal, Ottawa, Québec, Winnipeg, Regina, Calgary, Edmonton, Vanncouver a Gander).
Letisko Gander na Novom Foundlande je
významné z hľadiska medzikontinentálnych letov
medzi Európou a Severnou Amerikou. Hlavnými leteckými spoločnosťami sú Air Canada a Canadian
Airlines, ďalej Pacific Western Airlines a Nodair.
S ťažbou ropy a plynu je spojená výstavba
ropovodov a plynovodov. V Kanade na potrubnú
dopravu pripadá 30% prepravy všetkých tovarov.
Sieť plynovodov a ropovodov smeruje z Alberty do
Britskej Kolumbie, do Ontaria a do USA. Dĺžka plynovodov a ropovodov na území Kanady dosahuje
50 000 km.
V krajine je kvalitná železničná doprava. Vo
všetkých väčších mestách je kvalitná taxislužba.
Automobily požičiava množstvo domácich aj medzinárodných spoločností, napr. Avis, Hertz atď.
Čerpanie pohonných hmôt sa realizuje prostredníctvom čerpacích kariet u významných spoločností
(SHELL, ESSO, Petro Canada a pod.). Každé motorové vozidlo musí byť poistené. Poistenie býva
pre prisťahovalcov do Kanady dosť vysoké (100
CAD a viac). Vozidlá v oboch smeroch sú povinné
zastaviť, ak žltý školský autobus (School bus) zastavil a signalizuje vystupovanie alebo nastupovanie
detí do autobusu, signál sa dáva značkou „STOP“.
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Prof. PhDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
Katedra politológie a euroázijských
štúdií FF UKF
B. Slančíkovej 1
949 74 Nitra
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Na UKF v Nitre prednášal Václav Klaus

Na otázku „Má EU nějakou dobrou budoucnost?“
prednášal 26. októbra 2016 v Aule UKF v Nitre bývalý prezident Českej republiky prof. Ing. Václav Klaus,
CSc., Dr. h. c. mult. Jadrom jeho vystúpenia bolo poukázať na rozdiely medzi hypotetickým a reálnym modelom Európskej únie.
Klausova kritika je založená na prísnom odlišovaní normatívnych postojov, teda predstáv, aký by svet
mal byť alebo aký by sme si ho priali mať, od pozitívnych pohľadov na to, aký svet v skutočnosti je. Chybou
je, ak sa jedno vydáva za druhé. Poznali to všetci, ktorí
prežili časy reálneho socializmu. Klaus sa obáva, že
nie menší rozdiel nastal i v prípade ďalšieho veľkého
ľudského projektu, ktorým je európska integrácia, ktorá
smeruje k vytvoreniu zjednotenej, tradičné európske
národné štáty oslabujúcej, únii.
Václav Klaus nesúhlasí s tým, ako sa prezentuje
dnešná EÚ. Podľa neho je EÚ v skutočnosti:
- entita bez ľudu, bez démosu, to znamená bez demokracie. EÚ necharakterizuje demokratický deficit, ale
v Európe vidí post-demokraciu.
- entita s veľmi slabou spoločnou identitou. Európa nikdy nebola melting pot v americkom slova zmysle a byť
Európanom znamená hlavne geografické vymedzenie.
- entita zneužívajúca pojem subsidiarita, pritom prevládajúcou tendenciou je narastajúca centralizácia všetkých rozhodovacích procesov.
- je to, hlavne po Lisabonskej zmluve, entita s jedinou
dominantnou krajinou, Nemeckom.
- je to entita bez autentickej, skutočnej solidarity. Aj
pomoc Grécku bola vynútená, keďže väčšina daňových
poplatníkov si ju neprijala.
- je to entita oslabená nefunkčnou menovou úniou,
založenou na zoskupení málo kompatibilných krajín
a oslabená - nepremysleným zrušením hraníc, Schengenom.
STRANA 12

V knihe Európska integrácia bez ilúzií, dôrazne
odlišuje európsku integračnú (prevažne ešte kooperatívnu) fázu a európsku unifikačnú (teda centralizačnú)
fázu. Mnoho ľudí túto fundamentálnu premenu integračného modelu nepostrehlo. Túto zmenu symbolizuje
jeden kľúčový dokument, Maastrichtská zmluva. Namiesto ES prišla EÚ. To viedlo k zásadnému presunu rozhodovania do bruselského centra a k realizácii
dvoch radikálnych procesov - Schengenu a Eura. Oba
tieto procesy boli «predané» európskej verejnosti ako
obohacujúce zmeny, ktoré sú «zadarmo». Je ale evidentné, že tak Schengen, tak aj Euro náklady majú.
O nemalých nákladoch prvého projektu nás presvedčila súčasná migračná kríza a o nákladoch Eura nás
presvedčila dlhová kríza niekoľkých európskych krajín.
Na záver svojej prednášky si Klaus kladie otázku,
prečo prišlo k tak veľkému podceneniu nákladov týchto veľkých projektov európskej unifikácie? Bola to nepozornosť, nedostatočná analýza, obvyklé ľudské preferovanie viditeľného krátkodobého efektu pred zatiaľ
nejasnými dlhodobými nákladmi? Alebo to bolo niečo
oveľa horšie. Nebolo zámerom učiniť kroky, o ktorých
sa vedelo, že sú predčasné a samé o sebe nefunkčné? Nezatajovalo sa vedome, že Schengen koniec
koncov vyžaduje európsku armádu, políciu ale i prerozdeľovanie migrantov? A že menová únia, nemôže
dlhodobo existovať bez európskej fiškálne a politickej
únie a že musí nastať trvalé a rozsiahle európske prerozdeľovanie? Podľa Klausa práve toto bolo zámerom
a Európska únia nemá žiadnu dobrú budúcnosť, pokiaľ
neuskutoční fundamentálne zmeny vo svojom inštitucionálnom rámci a ideológii.

Bc. Tomáš Královič, študent 2.roč. PO
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Spoznávanie slovenskej histórie a európskej diplomacie (jedným ťahom).
šie uchopil uvedenú
terminológiu. Následne
sme si užili pohľad na
historické mestské centrum a námestie, avšak
postupne sa zotmelo
a my sme boli nútení
nasadnúť späť na autobus a vrátiť sa do Nitry.
Pevne veríme, že tradícia podobných exkurzií
sa zachová aj pre ďalšie
úspešné ročníky politológov.

Bc. Lukáš Baťo,
študent 2.roč.
PO/Mgr.

Neodmysliteľnou súčasťou života politológa,
je neustále nadobúdať nové vedomosti a rozširovať
si obzory. Práve za týmto účelom sme sa vybrali
na exkurziu, ktorá sa konala 7. novembra s cieľom
v srdci Slovenska, Banskej Bystrici. V autobuse sa
pokope stretol pestrý výber študentov politológie,
zahŕňajúci všetky ročníky. Približne o deviatej hodine sme opustili naše nitrianske pôsobisko a vybrali
sa na cestu.
V rámci vzdelávacieho programu sme približne po dvoch hodinách cesty dorazili do malebnej
dedinky ležiacej neďaleko Banskej Bystrice, Hronseku. Práve tu sa totiž nachádza významná súčasť
kultúrneho dedičstva UNESCO, ktorou je artikulárny
evanjelický drevený kostolík ako výtvor slovenskej
ľudovej tvorby. V spoločnosti milej sprievodkyne
sme absolvovali prednášku o špecifikách kostolíka
a následne sme sa mohli pokochať výnimočnosťou
tohto miesta. Po krátkom presune do neďalekej Bystrice a absolvovaní obedňajšej pauzy, nás už čakala prehliadka Múzea SNP, spolu s jeho rozsiahlym
a hodnotným archívom. Podnetná prednáška a film
zachytávajúci hrôzy druhej svetovej vojny páchané
na deťoch rozprúdili debatu o ďalších nejasných
skutočnostiach a osudoch ľudí z prostredia vojny.
Zaujalo nás práve to, že ako poslucháči sme nepočuli už len nám známe štatistiky a čísla, ale aj
osudy ľudí, ktorým sa v tomto období žilo najťažšie
a denne bojovali na fronte. Cieľom dňa však pre nás
bola prednáška PhDr. Erika Pajtinku, PhD. s názvom
„Európska služba pre vonkajšiu činnosť“.
Po krátkom presune do prostredia Univerzity
Mateja Bela, sme strávili hodinu a pol v prednáškovej miestnosti, kde prebiehal výklad spôsobu riadenia diplomatických vzťahov Európskej Únie a výkonu bezpečnostnej a zahraničnej politiky EÚ. Osobne
som ocenil vždy uvedený konkrétny príklad diplomatických úkonov, vďaka ktorému som jednoduchSTRANA 13
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Svet v neustálom kolobehu
NITRA – Organizátorom XIV. kolokvia, ktoré sa uskutočnilo 22. novembra v priestoroch Študentského domova Nitra, bola Katedra politológie a euroázijských štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v zastúpení prof. PhDr. Svetozára Krna, CSc. Kolokvium bolo slávnostne
otvorené prodekanom Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doc. PhDr. Martinom Hetényim, PhD. spolu s vedúcim Katedry
politológie a euroázijských štúdií.
spevku predstavil publikáciu, Rozhodovací mechanizmus v Európskej únii po východnom rozšírení,
ktorá sa zaoberá skúmaním vnímania tzv. nových
členských krajín Európskej únie v jej rozhodovacom mechanizme zo strany zástupcov pôvodných
členských krajín zoskupenia a analyzuje percepciu správania sa nových členských krajín v rámci
rozhodovacieho mechanizmu zo strany zástupcov
pôvodných členských krajín, a to najmä v súvislosti
s neformálnymi normami a pravidlami. Súčasťou
každého príspevku boli podnetné diskusie, ktoré
potvrdili zámer a cieľ podujatia – Svet v neustálom
kolobehu.
Osobitosťou každoročne pripravovaného podujatia je jeho zameranie, ktoré naznačuje zoznam
a profesijné zameranie prednášajúcich. Výber témy,
Svet v neustálom kolobehu, nie je náhodný, ale vysoko aktuálny, inšpiráciu môžeme hľadať aj u gréckeho filozofa Hérakleitosa, Panta Rhei.
Pozvanie na kolokvium prijali špecialisti z rôznych oblastí, cieľom bolo vytvorenie platformy pre
odbornú diskusiu, zdieľanie skúsenosti a prezentáciu inovativných riešení problémov v súčasnom,
neustálne sa meniacom, svete. Doc. PhDr. Čáky
Milan, CSc. z Katedry politológie a európskych štúdií Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave sa zameral
na politický a štátototvorný význam veľkomoravskej
a cyrilo-metodskej tradície a prostredníctvom politologického pohľadu sa snažil o vedecké analyzovanie politických súvislostí pôsobenia Konštantína
a Metoda. Zaujímavou a podnetnou bola prednáška
Dušana Fischera, zo Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku, a jeho analýza prezidentských
volieb v Spojených štátoch amerických. Výsledok
v prospech Donalda Trumpa hodnotil ako prekva-

Pre porovnanie, v roku 2015 ústrednou témou kolokvia bola Sociálna zmena: Revolúcia
a transformácia, tematické okruhy boli zamerané
na okruhy – kríza, spoločenské a politické konflikty, mlčanie vs. hnev, občianska otvorennosť
vs. uzavretosť voči zmene a pod.
Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, odprezentované príspevky zaujali spôsobom spracovania
a vhodným výberom témy. Študenti mali možnosť
Doc. Lázsló Öllös, PhD. predstavil výskumné odbornej konfrontácie svojich zistení s odborpracovisko, Fórum inštitút pre výskum menšín – ve- níkmi, ako aj s ostatnými kolegyňami a kolegarejnú neziskovú mimovládnu a servisnú organizáciu mi.
so sídlom v Šamoríne a v Komárne – ktorého poslaním je odborný výskum národnostnostných menšín
žijúcich na území Slovenskej republiky. Záverečné
Bc. Ľubica Maráková,
slovo patrilo Matúšovi Mišíkovi, PhD. z Katedry poštudentka 2. roč. PO/Mgr.
litológie Univerzity Komenského v Bratislave. V prípenie a jeho dopad bude prítomný vo viacerých rovinách, a to najmä v otázke budúcnosti politických
kampaní a prieskumov verejnej mienky. Politológ
a publicista, Roman Michelko, predstavil novú publikáciu, Eseje o kríze, a analyzoval celý súbor príčin, ktoré viedli ku globálnej kríze. V publikácii, tiež,
pomenuváva prvotné príčiny krízy a hľadá prípadné
alternatívy prekonania krízy.

Národnoštátne záujmy v post-integračnom období
Dňa 14. decembra 2016 zorganizovala Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre spolu s Ústavom politických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorej
témou bola analýza pojmu národný, národnoštátny, štátny záujem. Účastníci
vystúpili s príspevkami, rozoberajúcimi samotný pojem, ako aj s príspevkami, ktoré sa podrobnejšie venovali čiastkovým problémom skúmaného javu.
V plodnej diskusii rozoberali hlavne podstatu skúmaného javu a ako tento
ovplyvňuje rozhodovanie aktérov medzinárodných vzťahov – štáty, najmä
členské štáty Európskej únie a konkrétne Slovensko. Príspevky sa venovali
hrozbám a výzvam, ktoré priamo na formulovanie záujmov štátu vplývajú, ako
aj analýze konkrétnych záujmov a ich praktických výstupov v reálnej politike
štátu. Témami diskusií boli problémy ako globalizácia, migrácia, bezpečnosť,
politická kultúra, multikulturalizmus. Výstupom z konferencie bude kolektívna
vedecká monografia, ktorá bude publikovaná v roku 2017.

Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.
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PAJTINKA, E.: 2015. Základy teórie a praxe diplomacie.
1. Vyd. Bratislava: PAMIKO, 2015. S.136. ISBN 978-80-85660-11-1
konštruovaní
štruktúry práce. Kniha je
rozčlenená do piatich
kapitol, kde autor postupne prechádza od
zadefinovania pojmov,
ich praktickej aplikácie
až po určitú komparáciu ich používania
v praxi jednotlivých
krajín. V prvej kapitole
vymedzuje diplomaciu
v širších súvislostiach
medzinárodných vzťahov, zvyšné štyri kapitoly sa venujú výkonu
diplomatickej služby
štátu. Autor jasne definuje v týchto častiach,
kto je v štáte poverený
výkonom zahraničnej
politiky a diplomacie,
na základe akých dokumentov vykonáva
tieto funkcie a podrobne vykladá praktické
náležitosti
spojené
s touto činnosťou, ako
napríklad uvádzanie
kópií
diplomatickej
korešpondencie slovenských najvyšších
predstaviteľov v piatej
kapitole. Učebnica je
napísaná veľmi prehľadne a zrozumiteľne,
pritom nám podáva
Diplomacia je opisovaná často ako „umenie komplexný obraz o fungovaní diplomatickej služby
možného“, čiže schopnosť dosahovať požadova- štátu.
ných výsledkov a zároveň spôsob ich dosiahnutia.
Kvalita predkladanej učebnice vysoko preV zahraničnej politike štátu považujeme diplomaciu vyšuje doteraz dostupnú literatúru práve vďaka
za najdôležitejší nástroj presadzovania záujmov štá- prepojeniu teórie a praxe. Na Slovensku sa stretátu v medzinárodnom prostredí. Podľa autora by sa vame s literatúrou z daného odboru, ale prevažne
vzájomný vzťah medzi zahraničnou politikou a dip- ju zastupujú bývalí diplomati, ktorých diela sa viac
lomaciou mohol charakterizovať tak, že „zahraničná opierajú o skúsenosti z praxe ako o teóriu. Učebnica
politika predstavuje obsahovú náplň cieľov štátu vo Erika Pajtinku preto podľa nás vhodne vyplnila práve
vzťahu k zahraničiu, diplomacia je jednou z metód, túto medzeru, ktorá v tomto vednom odbore bola.
ktorými sú tieto ciele v praxi presadzované“ (s.15). Autor čerpá zo svojich dlhoročných skúseností vyPredkladaná vysokoškolská učebnica už svojím ná- sokoškolského pedagóga, veľkého počtu publikácií
zvom predz namenáva, že autor sa v nej venoval a článkov z danej problematiky a odborných stáží
tak teórii ako aj praktickému výkonu diplomatickej v ústredí zahraničnej služby a na diplomatických
služby, čoho príkladom sú napr. kópie listín diplo- misiách.
matickej korešpondencie v 5 kapitole alebo výklad
rozdielnej aplikácie medzinárodných dohovorov
v jednotlivých krajinách.
Autor pri písaní učebnice reflektuje súčasnú
prax v diplomatickej službe. Tvrdenia a definície
opiera o významné relevantné medzinárodné dokumenty ako je Viedenský dohovor o diplomatických stykoch alebo Dohovor o osobitných misiách.
Pre lepšiu prehľadnosť uvádza aj ich zaradenie do
slovenského právneho systému. Autorovou prednosťou je systematické a logické postupovanie pri

PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
Katedra politológie a euroázijských
štúdií FF UKF
B. Slančíkovej 1
949 74 Nitra
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Katuninec, Milan – Martinkovič, Marcel (eds.): Ethical and Social Aspects of Policy:
Chapters on Selected Issues of Transformation.
Spectrum Slovakia Series, Volume 10, Peter Lang GmbH,
Frankfurt am Main 2016 – Veda, Bratislava 2016
politológie, ale aj politickej filozofie, histórie, práva a antropológie, čo prispieva ku komplexnejšiemu opisu problémov transformačného procesu na
Slovensku.

Doc. László Öllös, PhD.
Katedra politológie a euroázijských
štúdií FF UKF
B. Slančíkovej 1
949 74 Nitra
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Napriek tomu, že politická a ekonomická
transformácia Slovenska sa, po rozpade bipolárneho sveta a Sovietskeho bloku zvlášť, môže zdať
ukončená, spoločenský a politický vývoj sa naďalej
stretáva s množstvom problémov a otázok v oblasti riadenia politických procesov a ich transparentnosti, ako aj v oblasti zrozumiteľnosti a pochopenia
spletitosti súčasných politických a bezpečnostných
hrozieb. Konštatácia, že politická a ekonomická
transformácia na Slovensku prebehla, môže platiť,
no pochybnosti o spoločenskej transformácii pretrvávajú a i pochybnosti o správnosti postupov pri
politicko-ekonomickej transformácii sú legitímne.

moderných liberálnych inštitúcií, krízy demokratickej autority a rastu extrémizmu a xenofóbie. Pojmy
sloboda a morálka v politickom živote, ich hodnota
a podmienky na ich rozvoj v liberálnodemokratických spoločnostiach sú hlavným motívom a spojnicou jednotlivých kapitol. Morálka pri politickom
rozhodovaní, morálka ako podstata ľudských práv
a jednotlivých ľudskoprávnych koncepcii, jej funkcia
v spoločensko-vednom vzdelávaní, v bezpečnostnej politike, v slovenskom práve, politike ochrany
životného prostredia, trhovej ekonomike či katolíckej cirkvi je hlavnou témou celej publikácie.
Podľa autorov práve vyššie spomenuté aspekty, spojené s nedostatkom morálky v politickom procese, významnou mierou ovplyvnili kvalitu
liberálno-demokratických štruktúr a rozhodovacích
procesov počas transformácie na Slovensku, čo
viedlo k erózii dôvery občanov v demokratické inštitúcie, vrátane práva, ale i cirkvi.

Práve tieto pochybnosti viedli k zrodu publikácie Ethical and Social Aspects of Policy: Chapters
on Selected Issues of Transformation. Jej autori –
Milan Katuninec, Marcel Martinkovič, Peter Rusnák,
Marián Kropaj a Radoslava Brhlíková - sa pokúšajú
opísať a analyzovať podstatu politických problémov
s hodnotovým,  morálnym a sociálnym rozmerom.
Publikácia má interdisciplinárny charakter,
Jednotlivé kapitoly publikácie skúmajú a diskutujú
otázky a problémy týkajúce sa legitimity a morálky v ktorom sa odrážajú poznatky nielen zo súčasnej
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