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„Bolo nás jedenásť, už nás je len desať“ – spieva sa v ľudovej pesničke. Britskí voliči sa pri slušnej účasti (72,2 %) rozhodli, že z integračného zoskupenia starého kontinentu po štyroch desaťročiach vystúpia. Počet členov Európskej únie sa zníži na dvadsať sedem a počet obyvateľov na 450
miliónov. Ide o druhé vystúpenie. Pred dvadsať jedna rokmi po referende vystúpilo Grónsko, autonómna súčasť Dánska. Európske spoločenstvá, ktoré predchádzali EÚ, stratili tak polovicu svojho
územia, ale nič zásadného sa tým nezmenilo. Teraz sa však vynára veľa otázok.
Väčšina Britov sa nikdy necítila stopercentne tradičnými Európanmi. Ako ostrovania ležia nielen
geograficky medzi Európou a Amerikou. Ale k ich kroku prispeli aj iné faktory. Potvrdilo sa, že EÚ
nie je takou ideálnou inštitúciou, za ktorú sa pasuje. Jej lídri, pracovníci aparátu a agitátori sú stále
viac odrezaní od skutočného života, riešia vlastné problémy a nevnímajú posuny problémov vnútri
štátov, v celom svetadiele a vo svete a posuny názorovej hladiny. K voličom sa prihovárajú nudnými
inštitucionálnymi frázami a to prevažne výpočtom úspechov. Po kritickej analýze ani stopy. Slovo
eurobyrokrat postupne v mnohých jazykoch nadobúda stále pejoratívnejší nádych. Väčšina dospelého obyvateľstva a to nie iba na Slovensku, ktoré zaznamenalo tri razy za sebou rekord vo volebnej
neúčasti, čo nikoho u nás a za našimi hranicami netrápi, ostáva počas eurovolieb volieb doma alebo
uteká na chalupu.
Európska integrácia si pri počiatkoch získala stúpencov vďaka pekným a užitočným myšlienkam. Pomaly ju však, ako aj pri iných projektoch ľudstva, pochovávajú ani nie tak jej odporcovia,
ale jej vlastní činitelia. Prvé reakcie nesvedčia o tom, že by pochopili, čo sa stalo. Situácia kladie
väčšie nároky aj na naše školstvo, ktoré by malo pripravovať kriticky mysliaceho človeka, nie znalca
byrokratických pravidiel a rituálov. Starý kontinent má aj dušu.
Pred Európou stojí nová šanca. Ak sa systémovo zásadne nezreformuje, nevymení unavené,
pohodlné a lenivé elity, tak Britov budú nasledovať iní. Zápas ešte nie je stratený, ale čakať na zmenu
zhora by mohlo byť poslednou euroilúziou.
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This study – based on a historical sketch about the development of how
the legitimation was reached in liberal freedoms and rights and the autonomy of the individual - analyses and indicates some problematic points
and contradictions of the contemporary liberal views and efforts, such
as the absolutization of individuality and its negative relationship with the
community, and negative consequences of liberal economics on the society and the state.

Sloboda versus rovnosť,
komunita versus
Volume 22, 2016, No. 50 – 1/2016 individuum
Editorial
Krno, S: New opportunity for Europe..................... 1

Studies

Hodnoty liberalizmu sú kontroverzné. Rozširovanie poľa slobody škodí rovnosti. Čím viac rozširujeme autonómiu jednotlivcov na úkor komunít ako
normotvorných životných priestorov, tým viac sa
stávajú ľudia nerovnými. A naviac sloboda o sebe
nepovedie ani k šťastnejšiemu životu, a nezabezpečuje ani rovnosť. Podľa J. Kekesa liberáli sú naivní aj čo sa týka zla (v sociálnom, v morálnom aj
v antropologickom zmysle). Náklonnosť k zlu podľa
neho patrí tak isto k prirodzenosti človeka, ako sklon
k dobru. Spoločnosť by preto mala realizovať takú
politiku, ktorá podporuje dobro a obmedzuje zlo.1
Ak egalitársky liberalizmus chce kompenzovať nedostatky voľného trhu a usiluje sa o nápravu sociálnych a ekonomických deformácií (v predchádzajúcej časti našej úvahy sme uviedli, že podľa J. Graya
liberalizmus je univerzalistický a melioratívny),
môže to viesť aj k zlým následkom. Egalitársky smer
liberalizmu snažiaci sa o pozitívnu diskrimináciu sa
môže dostať do konfliktu so zásadou spravodlivosti
a záslužnosti. Nápravný cieľ liberalizmu a cesta, ktorá k tomu vedie (rozširovanie autonómie pre všetkých), sú pritom nezlučiteľné.2

k čomu? Možno na túto otázku dať objektívne alebo
univerzálne platnú odpoveď, alebo tá odpoveď bude
iba subjektívna a relatívna? Máme sa napr. zúčastniť - aj so súhlasom OSN - bombardovania štátov,
ktoré boli vyhlásené za našich nepriateľov, alebo
za nepriateľov ľudskosti vôbec,   v záujme ochrany demokracie a práva na slobodu, pričom v nich
tieto naše vymoženosti  možno ani nepoznali a ani
nežiadali? Existuje prijateľná odpoveď na podobné
otázky, hoci aj menej vyhranené?

Podľa liberálneho zmýšľania, ktoré je nielen
individualistické, ale aj protikomunitné, asi ťažko.
V prípade konfliktu indivídua a komunity tá druhá
strana má podľa skúmaného prístupu význam a zaLomnický, I.: Values-training aspirations in the
slúži si ochranu iba do tej miery, dokiaľ chráni jededucational process.............................................. 6
notlivca a zabezpečuje jeho slobodu. Sama o sebe
Himpánová, M., Kasanová, P., Kočnerová, M.:
je komunita bezvýznamná. „Osoba má z mravného
Ján Kubiš – Personality of Diplomacy of Slovak
hľadiska primát pred akoukoľvek požiadavkou soRepublic................................................................ 9
ciálnej komunity.“3 Vychádza sa tu z mylnej predstavy, že komunita znamená potlačenie individuality, že vždy a imanentne umožňuje   obmedzenie
Information
a opieranie individuálnej slobody. Liberáli odmietajú
Himpánová Monika: When history and media get
akceptovanie komunity ako kolektívne konajúcej
together..............................................................14
bytosti s určitými personifikovanými vlastnosťami
a postojmi. Pre liberálov komunita nepredstavuje
hodnotu, je to skôr prekážka, ktorú treba odstrániť
Reviews
kvôli autonómii jednotlivca. Pokiaľ sú zabezpečeKrno Svetozár: Monsoon Sichuan and Chinese
né individuálne práva, jednotlivec sa nemusí starať
north (Milan Čáky)............................................... 15
Ľudské práva, ktorými sa liberalizmus pýši o spoločné záležitosti. Objavuje sa tu hrozba atomiLomnický Igor: Essential correlations of ethical
ako so svojimi najvýznamnejšími výdobytkami, zácie a odcudzenia sa od politiky.
education (Simona Šlosárová)............................. 16 môžu nás motivovať k ďalšej otázke: ľudské práva
Základný dvojstranný vzťah etiky (človeka
Szentandrási, T.: Liberal illusions, Part II –
Economical liberalism.......................................... 2
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niekoľko neziskových činností štátu,
ktorého najdôležitejšou funkciu vidí
v zabezpečení zákonného poriadku,
predovšetkým v prospech súkromného vlastníctva. Princíp slobodného trhu
a do hospodárstva nezasahujúceho štátu predpokladá, že ekonomika funguje
najlepšie, ak je ponechaná na spontánne fungujúci mechanizmus slobodného
trhu. Práve to totiž vytvára podľa liberálov blahobyt celej spoločnosti. Jedným
z prvých, ktorý prišiel s touto myšlienkou, bol Bernard Mandeville, ktorý
v svojej satirickej fabuli Bájka o včelách
z r. 1714 porovnáva úľ, v ktorom je každý čestný a ctnostný a koná v prospech
ostatných, ale tým  spôsobuje len masovú biedu a úpadok, kým proti tomu
v rozrušenom úli, kde motorom konania
každého sú iba jeho vlastné sebecké
záujmy a nezáujem o druhých, hospodárstvo  paradoxne spontánne prekvitá
a vytvára sa spoločenský blahobyt.
Takže, kto žije pre druhých, pre spoločnosť, škodí nakoniec aj druhým a aj
sám sebe, a mravnosť je iba prekážkou
individuálneho aj spoločného obohacovania sa, kým egoizmus a zlo sa napriek
tomu stávajú užitočnými pre všetkých.
Mandevillova parabola má podnázov:
Private vices, public benefits (súkromné neresti – spoločenské výhody).7

k prírode, k blížnemu a popr. aj k Bohu) relativizovali a individualizovali prvýkrát so širokým ohlasom
britskí empirici 17-18. storočia. Osvietenskí utilitaristi v tom pokračovali stotožnením dobra a úžitku,
resp. slobody a šťastia. Týmito zjednodušujúcimi
identifikáciami a neobmedzeným rozširovaním individuálnej autonómie liberalizmus popiera mravotvornú silu komunity a   vzájomnosti. Liberálom sa
podarilo zbúrať piliere medziľudských ctností, čo
môže ústiť do egoizmu a nehumánnosti alebo ľahostajnosti voči nim. Aj keď sú však v súčasnosti
takéto liberálne postoje ešte prevládajúce a systémovotvorné, sú dané našťastie aj iné alternatívy
v tejto súvislosti, ktoré  postupne naberajú na sile,
ako to ukazuje konzervatívne orientovaný maďarský
teoretik a historik András Lánczi v svojom prehľade
politických filozofií 20. storočia: „Rozdiel medzi liberálmi a republikánmi tkvie v tom, že liberáli vidia
garanciu v individuálnych právach, kým republikáni
žiadajú posilnenie povinností voči komunite.”4
Antropologický základ neoliberalizmu možno
nájsť aj v Sartrovom pojme „človeka pre seba“, ktorý sám osebe je ničím, alebo iba tým, čím sa stáva
prostredníctvom svojich rozhodnutí a skutkov. Ani
príroda alebo komunita, natož ešte nejaký boh nemôžu určovať absolútne slobodného človeka, ktorý
sa odvážne pozrie do očí ničoty a vytvára sám seba
a aj okolitý svet i mravné normy, a iba keď úplne
stroskotá a stáva sa nesamostatným: v zbabelom
strachu aj Boha alebo hocijakú inú transcendenciu.5 Aby sme sa tomu vyhli a neodcudzili, nestačí

však holá individualita. Potrebujeme svoj prirodzený životný priestor, patriť nekam, rodinu, priateľov,
komunitu. Na čo by boli naše práva a slobody bez
možnosti podeliť sa o ne s ostatnými a čerpať silu aj
od nich. Aj sám Sartre si uvedomuje neznesiteľnosť
svojho extrémneho individualizmu a slobody bez
viazaností, zneistí sa, trápi ho zodpovednosť a hľadá
bezpečnejšie útočište v násilne homogenizujúcom
kolektivizme marxizmu. Túto alternatívu sme už ale
vyskúšali.

Klamlivý osoh slobodného
trhu - Kríza divokého
kapitalizmu a zrod
sociálnej demokracie
Základný subjekt slobodnej ekonomiky, homo
economicus vyrába a spotrebuje, pričom musí súťažiť aj s ostatnými, a aby neskrachoval, musí dosiahnuť väčší zisk, než iní súperi. Ospravedlnením
existencie a úspešnosti liberálnej spoločnosti je
rastúca výroba a spotreba, a rastúci zisk, a aby
to dosiahli, vytvárajú sa stále nové potreby, túžby
a pokušenia. „Kvantita uspokojuje moderného človeka. To je jeho sviatosť.“6 A to predovšetkým neustály prúd, hromadenie novôt.
Čo ale s tými vecami, ktoré nevytvárajú zisk?
Liberálna utópia minimálneho štátu musí prenechať

Medzi predchodcami liberalizmu niekedy spomínajú aj Hobbesa
s jeho zdôrazňovaním egoistického
človeka a jeho prirodzených práv. Ďalším otcom egoistickej antropológie je aj
francúzsky predchodca utilitarizmu Helvetius, podľa ktorého motívom konania človeka je jeho úžitok
a prospech: dobré je teda užitočné a závisí v poslednom rade od množstva úžitku.8 Takéto kvantitatívne kritérium je však prakticky dosť primitívne, ba
animálne. Môžeme byť šťastní v nepravde, bez lásky
a ďalších hodnôt vyplývajúcich z ľudských vzťahov?
Preto J. S. Mill modifikuje vyššie uvedený princíp,
keď množstvo úžitku považuje za neutrálne a napĺňa
to kvalitatívnym pojmom slobody.9 Takéto riešenie
ale kritizovali už aj v antike - Platón a Aristoteles
v prípade podobných tendencií u sofistov. Seneca
zhŕňa kritiku takýchto tendencií   v svojom poslednom mravnom dopise pozitívne slovami: Dobré je
iba to, čo je čestné.10
Názory Mandevilla, Helvetia, Benthama a Milla
išli vskutku po vôli obohacujúcej a vzmáhajúcej sa
veľkoburžoazie. Ideály liberalizmu spolu s obrazom
ich nepriateľov v monarchii, aristokracii a v cirkvi
a vierou v pokrok sa stali súčasťou ideológie veľkoobchodníckej a podnikateľskej vrstvy meštianstva
alebo buržoazie. Teoreticko-ideologická koncepcia
najvýznamnejšieho predstaviteľa britského ekonomického liberalizmu, Adama Smitha, ktorého
považujú aj za zakladateľa ekonómie ako vedy, samozrejme liberálnej, je ale vnútorne kontroverzná,
protirečivá. Za základnú príčinu vývoja spoločnosti
považuje spočiatku solidaritu alebo sympatiu medzi
ľuďmi - v diele Teória morálnych pohnútok (1759),
no už v Bohatstve národov (1776) túto príčinu alebo motív vidí v egoistických záujmoch jednotlivcov
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usilujúcich sa o vlastný prospech.11 A nesnažil sa
riešiť tento rozpor ani on, a tým menej individualistický liberalizmus po ňom, keď nakoniec prevládol
a zmenil sa  v mocenskú ideológiu, vďaka tomu, že
politickými vodcami sa stali vlastníci veľkokapitálu
a ich prisluhovači.
Liberálnu éru voľného trhu (výraz J. Graya,
v čom je imanentne naznačené, že slobodný trh sa
nemusí spájať nutne iba s liberalizmom) v 19. storočí charakterizuje rozširovanie a zúrenie divokého
kapitalizmu.12 Mnohí jeho súčasníci boli spočiatku
optimistickí, dúfali v postupné zlepšenie pomerov.
Tieto nádeje sa celkom nepotvrdili ani dodnes. Je
teda najvyšší čas na ich prehodnotenie. Slobodný
trh praje len málo ľuďom, a napriek tomu, že viedol k nebývalému pokroku a rastu, možno zapríčinil
väčšiu nerovnosť, zrodil viac otrokov, ako samotné otrokárske spoločnosti v staroveku alebo aj
v novoveku. Neobsahuje náhodou zrnko pravdy aj
argumentácia Ervin Nagya: Nevyplýva to náhodou
priamo z logiky slobodného trhu?13
Na reakciu nebolo treba dlho čakať. Marxizmus a radikálne ľavicové hnutia boli v skutočnosti
historické odpovede na neutešené pomery a hlboké
konflikty expandujúceho kapitalizmu, na realizáciu
liberálnych princípov. Odpoveďou nevhodnou, pretože požadovali násilný egalitarizmus, minimalizáciu súkromného vlastníctva a zásahy triedneho,
totalitárneho štátu do všetkých záležitostí. Sú iba
negatívnym zrkadlovým obrazom slobodného trhu,
extrémna odpoveď na extrémnu ideu. To neuspokojovalo nikoho, takže aj liberalizmus a aj ľavica
hľadajú na konci 19. a začiatku   20. storočia znesiteľnejšie, priechodnejšie cesty, a vznikajú sociálne-liberálne hnutia. Vo výrobe ponechávajú síce
pôvodné princípy slobodného trhu, požadujú však
redistribúciu, spravodlivejšie prerozdelenie vytvoreného produktu. Azda prvým, kto prišiel s takými
myšlienkami, bol škótsky mysliteľ J. S. Mill. Chcel
zmierňovať nerovnosti zapríčinené hospodárskym
liberalizmom. Bol liberálom a zároveň aj egalitárom.
Po niekoľkých desaťročiach expanzie sociálne-trhovej ekonomiky od obdobia veľkej svetovej hospodárskej krízy a najmä od druhej svetovej
vojny sa však v niektorých vyspelých krajinách
objavili aj negatíva takejto hospodáskej politiky
v posilnení závislosti obyvateľstva od sociálnych
inštitúcií, byrokratizácie, konzumizme a aj ochabovaní hospodárskeho rastu a rozvoja, ale aj vyčerpaním ekologických možností, aby sme poukázali
len na niekoľko problémov. Na druhej strane, v komunistickom bloku, zápasia zas s neefektívnosťou
v ekonomicko-vojenskom súperení so Západom
a ideologickou a morálnou diskreditáciou aj napriek
sofistikovanejším metódam totalitného systému
vládnutia, čo využívajú neoliberali, chytia znovu
opraty do svojich rúk a rehabilitujú egoizmus v oveľa
širších rozmeroch a nebezpečnejších podmienkach
globálnej ekonomiky. Podľa Hayeka tento návrat sa
stal potrebným preto, lebo hospodárska sloboda je
predpokladom aj slobody sociálno-politickej. Hayek
vo svojej knihe O trhu a slobode vypracováva pojem
katalaxie, čo je spontánny poriadok trhu založený
na vzájomných konkurenčných vzťahoch. Cieľom je
obchodovať a tým sa integrovať do (už globálnej)
spoločnosti. Budúcnosť sa nedá predvídať, neexistuje vedomý plán, statky nikto nemá rozdeľovať,
svoj príjem získa každý vďaka svojim schopnostiam
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a na základe náhodnej súhry okolností. Sociálna Rozprávka liberálneho
spravodlivosť je iba fikcia, rovnosť v slobodnom
pluralizmu
hospodárstve sa môže týkať iba šancí.14 Formuluje
sa známy slogan, že demokracia je nemožná bez o nezasahujúcom štáte - ekonomického - liberalizmu. Čo najväčšia miera kríza neoliberalizmu
individuálnej - samozrejme ekonomicky zabezpečenej - slobody sa stáva kritérom demokracie. A nutVýchodisko v pluralite hľadá aj mnoho ďalnosť tohoto rozprávkového sobáša sa exportuje poších teoretikov - liberálov (J. Gray, R. Dahl…), ktorí
tom znovu aj do rozpadajúceho východného bloku
pluralitu považujú aj za vynikajúco kompatibilnú so
a všade tam, kde sa vytvára možnosť - poprípade aj
slobodou, a aj za prekonanie starších ideologických
zbraňami, keď treba zabezpečiť slobodu podnikania.
problémov. Pluralita sa však nemusí zharmonizovať
Štastie jednotlivca, ktorý žije v podmienkach iba s homogenizujúcim konzumným liberalizmom.
slobodného trhu a sotva disponuje s nejakým Podľa J. Kekesa, ak sa zohľadňuje v súťaži aj zásluväčším ekonomickým potenciálom, súkromným hovosť a cnosť, je to idea blízka aj konzervativizmu.
vlastníctvom nemusí však zavisieť od stupňa eko- Možno pod ňou chápať aj pluralitu relatívne samonomickej slobody - ani individuálne, ani systémo- statných a nezávislých organizácií a podsystémov,
vo. F. A. von Hayek argumentuje práve v prospech ktoré umožňujú a podporujú fungovanie aj demoktakejto fikcie. Môžeme však položiť otázku, že prečo racie. Presnejšie a v prísnejšom zmysle slova možby sa cítil niekto šťastnejším len preto, že je boha- no rozoznať aj tri druhy plurality organizácií: a to
tý a že môže podnikať, alebo naopak zamestnať sa politických, sociálnych a ekonomických.
hocikde? Prečo by sa cítil slobodnejším len vďaka
Liberálnym sa stáva pluralizmus iba vtedy, ak
rozširovaniu svojej slobody? Predpokladanú platkomunity považujeme za umelé organizácie, za také
nosť tejto súvislosti by sme mohli pravdepodobne
skupiny, ktoré vznikajú na základe spoločne zdiespochybniť aj v prípade širších komunít. Možno sice
ľaných záujmov, alebo aj dobrovoľne, na základe
predpokladať určitý vzťah medzi týmito pojmami, ale
sympatie, pričom ich najdôležitejšou úlohou je ganie bezprostrednú alebo priamo úmernú závislosť.
rantovanie slobody jednotlivca. „Byť autonómnym
Slobodný ekonomický aktér (dnes zvyčajne konzuv politickom zmysle neznamená nič iné, než nebyť
ment) mimo komunity je len osamelý tulák, antihrdipod kontrolou niekoho iného. Politická autonómia
na zoči-voči ničote, ktorý nachádza svoje šťastie vo
je komplementom kontroly…”16 Pluralistický livlastnení hmotných statkov - a stáva sa pritom zraberalizmus dopĺňa klasické liberálne princípy iba
niteľným a neistým. Filozofi akcentujú už od antiky,
v tom, že negatívnu slobodu jednotlivca rozšíri aj na
že človek svoje štastie nachádza skôr v duchovnej
umelé organizácie, ktoré vznikajú na základe náhodslobode, a nie v materiálnych podmienkach, ktoré
ných preferencií a úžitku. Základný cieľ liberálneho
sú síce potrebné, ale nie dostatočné pre šťastný
pluralizmu sa sformoval už aj v polemike tocqueživot. Pre spoločnosť sa takíto ľudia strácajú, bez
villovského a rousseovského chápania demokracie
ohľadu na iných zostáva im iba ich obmedzená
v prvej polovici 19. storočia. Rousseau považoval
a zničujúca materiálna sebeckosť. Liberáli predpoza ideálnu priamu demokraciu (aj keď tento termín
kladajú, že všetcái dali súhlas k takýmto pomerom.
ešte nepoužíva), riadenú slobodnými a vzájomne
K zdôrazňovaniu takýchto nezmyselných konštruksi rovnými občanmi, a v prípade veľkých štátov
tov ich asi nevedie hľadanie pravdy, ktorú by každý
zastupiteľskú demokraciu - pod podmienkou uplatrozumne uvažujúci mohol prijať a rešpektovať na záňovania suverenity ľudu (odvolateľnosť zástupcov,
klade presvedčivých argumentov, ale možno nejaké
právo ľudu na odpor, vzburu…) v každej závažnej
iné záujmy alebo ciele. Schudobňujúce vrstvy, ktoré
otázke,17 kto o závažnosti rozhodne, už necháva
výmenou za realizáciu úplnej voľnosti dostávajú iba
nevyjasnené.
nerovnosť a zhoršujúce vyhliadky, určite by nesúPodľa Tocquevilla základom demokracie je
hlasili s takými pravidlami hry.
samospráva a organizačná nezávislosť. Tocqueville
Liberáli sa v poslednom čase musia konfronneverí vo vynútenú rovnosť. „Výsledkom slobody
tovať aj so svojím mylným melioratívnym a univerje rozmanitosť a rôznosť je zárukou slobody”, kým
zalistickým presvedčením, že iba ich riešenia sú
moc len korumpuje - mohli by sme k vyššiemu prisprávne, pretože len oni môžu viesť k zabezpečeniu
pojiť slová Tocquevillovho mladého priateľa, lorda
základných ľudských hodnôt a umožňovať vývoj
Actona.18 Ale aby sme sa nevzdali tak ľahko svojich
týmto smerom vo všetkých kultúrach. „Svetodejinné
predstáv, môžeme uviesť aj tvrdenie nedávno zoudalosti posledného desaťročia vôbec nepotvrdzujú
snulého súčasného teoretika demokracie, Roberta
whigovskú historickú filozofiu, ktorá sa buduje na
Dahla, podľa ktorého ak vyjdeme od demokracie,
liberálnej variante projektu osvietenstva… Oživenie
dostaneme sa k liberalizmu, pretože tieto systémy
klasického alebo fundamentalistického liberalizmu
sú prepojené a vzájomne na seba odkázané.19 Čo
v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia sa
sa týka politickej plurality, má však aj ona svoje
ukázalo ako efemérny jav… Úlohou postliberálneho
bariéry. V Spojených štátoch amerických duálpolitického myslenia je hľadať podmienky pokojného
ny monopol dvoch strán, liberálnej Demokratickej
15
spolunažívania odlišných kultúrnych foriem…” a neokonzervatívnej Republikánskej znemožňuje
tieto riadky napísal taktiež liberál, J. Gray, podľa ktodostať sa k moci, do zákonodarného Kongresu iným
rého liberálnou odpoveďou na postmoderné výzvy
nezafixovaným stranám.
má byť liberálny pluralizmus - staronový všeliek na
Politické subjekty ešte môžu, alebo skôr mali
všetky problémy.
by konať v prospech širších skupín ľudí, ak aj nie
celku, možno ich teda považovať za lepších alebo
horších z hľadiska podporovania lepšieho alebo
horšieho života občanov daného štátu, ale hos-
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podárske organizácie sa o tie pospolité záležitosti
vôbec nemusia zaujímať, ak tieto neovplyvňujú
bezprostredne ich ziskové vyhliadky. Umožnujú
to legalizované podmienky ich neobmedzeného
slobodného fungovania, ich úplná nezávislosť od
politiky a spoločnosti. Nemusia zohľadňovať verejnoprospešné ciele alebo vynútiteľné kritériá, ale iba
už vyššie spomínaný parciálny úžitok alebo zisk,
resp. úspech, čo ešte viac prehlbuje už existujúce
systémové nespravodlivosti. Dochádza k podmaneniu politickej spoločnosti nadvládou ekonomických
subjektov. Formuluje to už železný zákon oligarchie
od Michelsa: v systéme založenom na konkurencii
sa môže stať niektorý z jeho podsystémov výlučným
vlastníkom moci nad celou spoločnosťou.20
Súťaž založená na úžitku spochybňuje právo
na existenciu komunít s inými kriteriálnymi funkciami (napr. tradičnej rodiny). Také fasády ako sociálna zodpovednosť ekonomických subjektov (corporate social responsibility) sa stávajú často tiež iba
reklamným trikom, aby na sociálne účely   vynaložené prostriedky priniesli firmám viac kupujúcich
a takto aj väčší zisk. Podľa Konrada Lorenza jedným
zo smrteľných hriechov civilizovaného ľudstva je
práve neobmedzená súťaž.21 Kto by to mohol obmedziť a usmerniť?
Aj podľa osvietenských liberálov, a aj podľa
otca ekonomického liberalizmu, Adama Smitha,
v poslednej inštancii štát ako reprezentant spoločnosti - mohli by sme dodať: demokratický štát môže
a má určiť pravidlá hry a regulovať a kontrolovať aj
hospodársku činnosť v prospech celku, samozrejme
aj s ohľadom na zharmonizovateľné záujmy a hodnoty jeho členov, takže aj ochranou garancie individuality, súkromného majetku a podmienok voľnej
konkurencie, alebo slobodného trhu. Tento celok
by ale nemala ovládnuť žiadna jeho parciálna časť,
ani hospodárske subjekty na základe ideológie ekonomického liberalizmu, ani totalitný štát marxizmu
alebo nacizmu. Pozitívne úlohy: zabezpečenie legality slobodného trhu, zachovanie právneho systému
a verejného poriadku uznáva a požaduje od štátu
splniť na počudovanie aj taký známy neoliberál ako
F. A. von Hayek. Nezasahujúci minimálny štát musí
v týchto prípadoch zasahovať, pretože spontánny
trhový „mechanizmus” nevznikne a ani sa neudrží
sám od seba. Organizačná, ochranná a podporná
činnosť sa požaduje od štátnych orgánov, ale len
v takých prípadoch, ktoré sú potrebné z hľadiska
prežitia celku, ale neprinášajú nikomu bezprostredný hmotný úžitok, alebo zisk. Do ziskových sfér
podľa neoliberálov štát nesmie zasahovať, len tam,
kde nie sú ziskové vyhliadky. Sú to tzv. verejné služby, ktoré má štát riešiť v mene a v prospech celej
spoločnosti, teda aj ekonomických spoločností,
ktoré na to neobetujú, pretože v takýchto oblastiach
vynaložené prostriedky sa nenavrátia - samozrejme
aj so ziskom. S tou výnimkou, že dobre zaplatené
štátne objednávky na zabezpečenie takýchto verejných funkcií dobre vynášajú aj firmám, ktoré síce
neplatia, ale o to viac utŕžia zo spoločného.

z iných činností sa už dá utŕžiť. Redistribúcia a daň
z príjmu, čo preferujú a zavádzajú egalitariánski
liberáli, je podľa Nozicka iba vykorisťovanie talentovaných a kompetentných šťastlivcov. V tomto tvrdení sa však skrýva protirečenie: ak sa minimalizujú
príjmy z daní, štát nebude schopný zabezpečiť fungovanie inštitúcií v prospech ochrany súkromného
vlastníctva.22  Nie je žiadny zásadný rozdiel medzi
Hayekovým a Nozickovým chápaním nezasahujúceho minimálneho štátu v obmedzovaní jeho úloh iba
na verejné služby, ktoré neprinášajú bezprostredný
zisk, a preto by sa mali financovať z daní. Ak tieto
nestačia, pretože štát má zviazané ruky, sú tu veľké
banky, ktoré za pre nich vhodné úroky sú ochotné
pomôcť a prefinancujú svojimi úvermi štátne verejné funkcie. A tak sa štát zmení na jeden podriadený
subjekt voľného trhu - nie veľmi odlišný od závislých
zamestancov: povinnosti, úlohy síce má, ale akýmkoľvek liberalizmom tak často skloňované slobody
a práva ako verejná inštitúcia, ktorá postupne stráca
svoje privilégiá už nie: požičiava si od tých inštitúcií, ktorým práve on umožňuje, aby mohli nerušene
zbohatnúť a vládnuť. Circulus vitiosus. Jediný štát
nemôže prelomiť bludný kruh globálnej liberálnej
ekonomiky.
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21 LORENZ, K. A civilizált emberiség nyolc halálos bűne
Budapest: Cartaphilus 2001, p. 43
22 NOZICK, R. Anarchy, state and utopy Oxford 1974
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HODNOTOVOVÝCHOVNÉ AŠPIRÁCIE
V PEDAGOGICKOM
PROCESE
Doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF Nitra
Lomnický, I.: Values-training aspirations in the educational process
CIVITAS, 2016, Vol. 22, No. 50, p. 6
The present study deals with values in the educational process in relation to ethics education especially. The advantage
of the values driven education, unlike education by norms, consists of its concreteness as well as adaptability to
human individual, his personal context and his unique value scale. Values driven approach by no means diminish
the importance of normative, rather relates them to the values of real life. This model of education is not simple, nor
does not guarantee success automatically, but brings out the shaping of man from within as well as his personal
potentiality development and values orientation. This paper aims the presenting a training model of ethics in terms
of pedagogic reflection.

Príťažlivosť výchovy hodnotami, na rozdiel
od výchovy normami, spočíva v tom, že je celkom
konkrétna, prispôsobená človeku, jeho situácii
a jedinečnému svetu hodnôt. Výchova hodnotami
prirodzene neznižuje význam noriem, ale usiluje sa
ich spájať s hodnotami reálneho života. Tento model
výchovy nie je jednoduchý, ani automaticky nezabezpečuje úspešnosť, ale umožňuje utvárať človeSTRANA 6

ka zvnútra, rozvíjať jeho osobnostné potenciality a v širšom zmysle hodnotovej orientácie prospešnej
a hodnotové orientácie.
nielen jemu samotnému, ale aj širšiemu spoločenV súčasnosti sa stretávame s výrazným úsilím stvu, ktorého je súčasťou. Dynamizmus súčasného
o podstatnú zmenu vzdelávacieho systému, týkaj- života motivuje človeka, aby veľa vedel, bol flexibilný
úceho sa nielen obsahu vzdelávania, ale aj vzde- a prispôsobivý, žiaľ, aj na úkor narúšania svojej molávacej funkcie výchovy. Podstatu etickej výchovy rálnej integrity a čoraz potrebnejšej prosociálnosčloveka je potrebné vnímať z pohľadu jeho ašpirácie ti. Dnes majú ľudia veľké možnosti sebarealizácie
a poslaním výchovy je nasmerovať konanie člove-
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ka nielen k svojej prospešnosti, ale aj k sledovaniu
dobra pre ostatných. To nedosiahneme len vzdelávaním zameraným na kognitívnu oblasť, ale predovšetkým rozvíjaním nonkognitívnych funkcií cielených na osobnostnú výchovu človeka. „Odborníci
z rozličných oblastí, ktorí hľadajú globálne riešenia
problémov ľudstva, sa zhodujú v tom, že základom
pre zmeny je lepšia výchova“(Zelina, 2004, s.5).
Poznaniu, vzdelaniu, vede a technike vďačíme zaveľa, ale čoraz nástojčivejšie si uvedomujeme, že
nevychovaný človek je vlastne nevzdelaný. Vývoj
nepotvrdil optimizmus osvietencov, ktorí predpokladali, že čím budú ľudia vzdelanejší, tým budú nielen
životaschopnejší, ale aj spoločensky produktívnejší
a v najvlastnejšom zmysle toho slova aj ľudskejší.
Otázne je vôbec to, či sú dnes ľudia vzdelanejší
ako v minulosti. Pokiaľ stotožňujeme vzdelanosť so
sumou poznania vyplývajúceho zo vzdelávacieho
systému, je to tak. Či však tento systém umožňuje
osobnostný rozvoj človeka v intenciách obnovovania a rozvíjania humanity a či je dnes človek ľudsky
múdrejší, to je skutočne otázne.

hodnôt, čiže ich príťažlivosti alebo odpudivosti. Ide
tu o konkrétny funkčný vzťah, ktorý je celkom praktický a do ktorého vstupuje sám človek niekoľkokrát. Jednak ako ten, kto hodnoty tvorí, identifikuje
a hodnotí, ako aj ten, kto ich užíva, využíva a možno
aj zneužíva. K pozitívnemu hodnotovému postoju
treba nielen veľa vedieť, ale priam „mať zmysel“ pre
hodnoty života. A práve ten nadobúdame výchovou. Výchova hodnotami nemôže suplovať výchovu
normami, ide skôr o posun v jej chápaní. Môžeme
pritom vychádzať z M. Várossa, podľa ktorého je každá norma – aj najimperatívnejšie formulovaná – vo
svojej podstate „myslená hodnota“, čiže predstava
o kvalite celkom určitej funkcie, ktorú má norma
nielen merať, ale regulovaním ľudského správania
aj vyvolávať. Imperatívy často vedú k formalizmu,
pretože nemôžu rešpektovať osobitosť jedinečných,
hodnotovo relevantných situácií; zbavené svojho
vlastného obsahu (konceptuálnej hodnoty) strácajú
zmysel a vedú nevyhnutne k formalizmu. V prípade
etických hodnôt prinajlepšom k napodobňovaniu
dobra.

V kontexte tohto prioritného problému je aj perspektíva etickej výchovy a jej smerovanie. Poznáme
nespočetné množstvo rôznych teórií a koncepcií
výchovy, ich aplikácie by však mali byť výsledkom celospoločenskej a predovšetkým odbornej
diskusie z hľadiska nasmerovania výchovno-vzdelávacieho systému, ako aj prejavom profesionálnej
erudovanosti pedagógov, ktorí nevyhnutne musia
zohľadniť jej špecifiká a prístupy, rešpektujúce individualitu osobnosti príjemcu modelu výchovy. Zložitosť etickej výchovy spočíva nielen v hodnotovej
aktualizácii, ale najmä v komunikovaní hodnôt a ich
individuálnom interiorizovaní. Doteraz prevažovalo úsilie zabezpečovať žiaduce správanie človeka
predovšetkým etickými imperatívmi. Vo výchove
sa kládol dôraz na to, aby ich vychovávaní poznali,
aby si uvedomovali ich dôležitosť a argumentovalo
sa pritom autoritami, ktoré za týmito imperatívmi
stoja. Je to do určitej miery akceptovateľné, ba aj
potrebné, ale len samotné poznávanie imperatívov
a rešpektovanie autorít, ktoré prípadne trestajú ich
porušovanie, čoraz menej postačuje k žiaducemu
jestvovaniu človeka v spoločnosti, jeho sebarealizácii a jeho hodnotovým orientáciám na báze interiorizačných mechanizmov utvárania osobnosti zvnútra.

Etický postoj v zmysle akceptovateľnej tolerancie nás motivuje k hľadaniu spoločného fundamentu k nazeraniu na človeka a jeho výchovu.
Ukazuje sa, že etická výchova má aj v tom ohľade
integrujúce nasmerovanie prostredníctvom názorovej a kultúrnej plurality. Vývoj pedagogického
myslenia umožnil vznik rôznych prúdov a koncepcii výchovy osciláciou v hraničnom vymedzení od
extrémnych názorov po ideálne pohľady. Pokus
o formuláciu niekoľkých autonómii urobil nemecký filozof a pedagóg E. Fink: Výchova ako pomoc
a výchova ako manipulácia. Moc a bezmocnosť vychovávateľa. Výchova nie je ukončený proces a aj
vychovávateľ je vychovávaný. Napätie medzi všeobecným, pre všetkých spoločným nárokom kultúry
a jedinečnou individualitou vychovávaného. Vzťah
medzi profesijnou výchovou k povolaniu a výchovou k ľudstvu. Problém možností a hraníc výchovy
(Pelikán, 2002, s.19-20).

Hlavnou príčinou zlyhávania funkčnosti imperatívov, vrátane etických, je ich všeobecnosť. Každý
človek je naozaj jedinečný a žije, jestvuje, pracuje
v situácii, ktorej jedinečnosť a osobitosť sa ustavične zvýrazňuje, prehlbuje a diferencuje. Život sa
v súčasnosti pre človeka stáva permanentným hľadaním a potvrdzovaním seba, integrovaním sa do
sociálnych štruktúr a orientácia v čoraz rýchlejšie
sa meniacej podobe života je dnes celospoločenským problémom. „Imperatívy sú len všeobecné,
vďaka nim vieme, čo sa v zásade má a nemá robiť.
Neriešia však konkrétnu situáciu, pozíciu, v ktorej sa
človek nachádza a jeho postoj v danej situácii“(Brožík, 2004, s. 36).
Teda orientácia v zložitosti konkrétnych situácii už nie je iba vecou plnenia prijatých imperatívov
a všeobecného poznania im zodpovedajúcich hodnôt, ale závisí aj od osobného vzťahu k nim a  recipročnej spätnej väzby. To však je aj záležitosťou
osobného chcenia a vôle, valencie preferovaných

Tieto problémy sú aktuálne prítomné v procese výchovy všeobecne a motivujú taktiež k hĺbavému premýšľaniu o teoretickej a metodologickej
koncepcii etickej výchovy. Nevyhnutne by však
etická výchova mala zotrvávať na pozíciách humanistických s možnosťou hľadania nových tvorivých
metód, prístupov a techník. Je to v súlade s koncepciou rozvoja výchovy a vzdelávania v SR. Etická
výchova je cestou k utváraniu osobnosti prostredníctvom rozvíjania kognitívnych a nonkognitívnych
funkcií a pre výkon povolania v profesijnej praxi
dôležitých kľúčových kompetencií. Sú to predovšetkým komunikačné schopnosti a spôsobilosti,
personálne a interpersonálne schopnosti, tvorivý potenciál a invencia pre riešenie problémov,
schopnosť pracovať s modernými informačnými
technológiami a angažovanosť v prospech občianskej spoločnosti. Rozvíjanie týchto kompetencií je
priebežné od predškolského veku až po vzdelávanie
dôchodcov v systéme celoživotného vzdelávania.
Taktiež je potrebné výchove a vzdelávaniu pridať
európsku dimenziu, ktorá zahrnuje nielen výučbu
cudzích jazykov a informačných technológií, ale aj
výchovu k demokratickému občianstvu, k humanite, k rešpektovaniu všeľudských etických hodnôt,
k uznávaniu ľudských práv a slobôd a celý komplex
multikultúrnosti. „Žiaden model výchovy si nemô-

JÚN 2016

že nárokovať trvalú platnosť. Aj Európa, európske
myslenie a kultúra sa menia. Tomu zodpovedajú
aj zmeny vo výchove, dôležité je však predvídanie
budúcnosti“(Kudláčová, 2003, s. 148). V rámci kurikulárnej transformácie etickej výchovy v univerzitnom vzdelávaní je nevyhnutné zosúladiť obsahové
štandardy s výchovným štýlom a tak pripraviť budúcich pedagógov pre kvalitný a tvorivý život.
Etický rozmer výchovy vytvára predpoklady k objavovaniu cesty k ľudskej podstate, ktorá
spočíva v presahovaní seba samého cez autentickú sociálnosť. Takto pochopená autentickosť je
predpokladom zdravého mravného vývinu človeka
s charakteristikami duševnej rovnováhy, hodnotovej stability a harmónie v medziosobných vzťahoch.
Emotívno-zážitková báza je v etickom kontexte integrálnou súčasťou výchovy z hľadiska prežitia a precítenia ľudskej vzájomnosti prostredníctvom empatie a komunikácie. Cieľom takto chápanej výchovy
teda nie je len hodnotová reflexia, ale aj komunikovanie svojho prežívania.
To podstatné, prečo má zmysel zaoberať sa
etickou výchovou a čo môže uspokojovať všetkých,
ktorí sú v nej zainteresovaní, je nájdenie vnútorného
pokoja, uvedomenie si vlastnej hodnoty, hodnoty
druhého človeka a radosti zo života, ktorý žijeme.
Etická výchova je komplexný, ale zároveň aj zložitý výchovno-vzdelávací systém, avšak v cieľoch
zrozumiteľne smerujúci k formovaniu prosociálnej
osobnosti. Výchovno-vzdelávacie teórie, ale aj pedagogická prax však často zostávajú v hraniciach
tradičného autoritatívno-direktívneho chápania
výchovy a taxanomicky vymedzeného obsahového kurikula a to znemožňuje prekonávať bariéry
v myslení a konaní. Je však aj iná línia výchovy,
ktorú chceme, aby bola kontinuálne prítomná: ako
prostriedok k utváraniu osobnosti prostredníctvom
autentického osobnostného vzťahu. Určité riziko
vychádzajúce z takto prezentovanej paradigmy výchovy môže vyplynúť z idealizovania si výchovných
etických princípov, interiorizačných mechanizmov
a transferov do praktického života. Z toho vyplývajú
imperatívy pre súčasnú podobu edukácie, aby teória
etickej výchovy bola na jednej strane nositeľom odbornosti a vedeckosti, posúvajúcimi hranice poznania s určitou anticipáciou budúcnosti, ale na strane
druhej je nevyhnutné, aby bola v dotyku s reálnou
pedagogickou praxou a reflektovala na dynamiku
života v intenciách meniacich sa hodnotových orientácii v individuálnom aj spoločenskom kontexte.
V rámci novej koncepcie výchovy a vzdelávania, ako ju spracoval Štátny pedagogický ústav, je
model etickej výchovy spracovaný modulovo v jednotlivých stupňoch vzdelávania. Študijný program
etickej výchovy je spracovaný konzistentne s prehlbovaním poznatkov kľúčových tém, ktoré sú nasmerované k výchove osobnosti s vlastnou identitou
a hodnotovou orientáciou s rozvinutím všetkých
morálnych atribútov v individuálnych aj sociálnych
vzťahoch. Neuspokojuje sa však iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách a princípoch,
ale zážitkovou formou učenia podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných noriem a napomáha
osvojeniu správania sa v kongruentnej podobe. Ide
o teoreticko-aplikačný model prípravy mladých ľudí
pre praktický život, v ktorom morálka a  kľúčové ľudské hodnoty majú dôležité miesto. Podstatný je tiež
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rozvoj etických postojov v celom komplexe prosociálnosti s dôrazom na cibrenie sociálnych zručností,
najmä v oblasti dobrej komunikácie, citlivosti pre
osobný svet iných a hľadanie optimálneho prístupu
k ním. Od toho sa potom odvíja osobná angažovanosť človeka pre utváranie stabilných a harmonických vzťahov, či už v rodine alebo v akomkoľvek
profesijnom, prípadne záujmovom spoločenstve.
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princípoch: participatívnosti, kooperatívnosti, zážit- - Premýšľanie o inovačných vyučovacích metódach
kovosti a tvorivosti.
a postupoch, smerujúcich k atraktívnosti a príťažV etickej výchove sa predpokladá intenzív- livosti výučby s presadzovaním neautoritatívneho
nejšie vnútorné prežívanie učiteľa a jeho zapáleno- a nedirektívneho, ale zároveň účinného pedagosť a zaangažovanosť do výchovno-vzdelávacieho gického prístupu, ktorý dáva priestor žiakom na
procesu. Z toho plynie aj častejšia strata motivácie vyjadrenie, na skupinovú prácu, tvorivé vyučovanie
a rezignácia na kognitívnu a emocionálnu mobilizá- a vedenie zmysluplného dialógu.

ciu študentov z dôvodu nereflektovania elementárV školskej praxi je cieľom etickej výchovy nych pravidiel správania sa a ignorovaniu žiaducich
ako povinne voliteľného predmetu naplnenie týchto prosociálnych postojov , smerujúcich k poznaniu
predpokladov:
a konaniu dobra. Profesijné rozhodovanie sa učiteľa
v súčasnosti sťažené a týka sa nielen odbornej
• Na veku primeranej úrovni pomenovať a vysvet- jestránky
výučby z hľadiska koncepcie a metodiky
liť základné etické postoje a spôsobilosti preberané
etickej
výchovy,
ale aj interaktívneho vzťahu učiteľ
modulovito, ktorých náplňou je osobnostný rast
–
žiak,
povýšeného
na model osobnostného parta kvalita sociálnych vzťahov. To predpokladá tolenerského
vzťahu
reflektujúceho
dimenziu ľudskosti.
rantnosť, pozitívnosť, zdravú kritickosť, ale aj pokoru
Kľúčovým
nástrojom
je
interiorizačný
mechanizmus
a angažovanosť za nadosobné ciele.
hodnotovej stabilizácie na základe atribúcie proso• Vedieť sa orientovať v teoretickej oblasti etiky, ciálnosti.
predovšetkým však zvládnuť základné etické pojmy
Reflektívne myslenie učiteľa etickej výchovy
a súvislosti a nachádzať prepojenia medzi hodnotapredpokladá
intenzívne premýšľanie o týchto faktomi a normami. Preukázať intelektuálnu zrelosť a aplikáciu poznatkov do života zosúladením správneho roch:
myslenia a konania. Na základe ujasneného morál- - Dôkladné poznanie samého seba, svojich názoneho úsudku byť schopný reagovať na komunikačné rov, postojov, vlastností, svojej životnej aj etickoimpulzy a orientovať sa neraz v zložitých sociálnych -výchovnej filozofie.
situáciách.
- Uvedomenie si rysov vlastnej osobnosti pre pe-

• Prejaviť porozumenie a toleranciu k názorovej plu-

ralite v sociálno-kultúrnom aj náboženskom zmysle.
Etická výchova teda otvára na jednej strane priestor
pre osobnú autonómiu a slobodu rozhodnúť sa, ale
zároveň motivuje k akceptácii odlišnosti vo sfére
intelektuálneho zmýšľania, emočného prežívania
a duchovného prepojenia na oblasť viery. Dôležitá je
teda aj oblasť rešpektovania princípov náboženskej
a nenáboženskej etiky.

• Vedieť vysvetliť kľúčové etické normy a hodnoty

súvisiace s rodinným životom, rodičovstvom, sexualitou, zdravým životným štýlom a profesijnou
sebarealizáciou. Ide tiež o formulovanie osobných
životných cieľov, oslobodiť sa od falošnej slobody
a mnohorakých podôb závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú život človeka.

• Pochopiť etické problémy súvisiace s ekonomic-

kými hodnotami, mať zodpovedný prístup k práci
a byť adekvátne finančne ohodnotený. Uvedomiť si
napätie medzi ekonomickými záujmami a ochranou
životného prostredia a podporovať zákonnosť. Zvládať tlak masmediálnych vplyvov a vedieť k nim zaujať kritický postoj a nenechať sa manipulovať.
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Prvý predpoklad znamená, že pre úspešnú
výchovu a vzdelávanie nestačí ovládať metódy,
techniky a mať rutinný prístup. Dobrý učiteľ musí
premýšľať o týchto faktoroch:

• Dôkladné poznanie samého seba, svojich vlastností, názorov, postojov, filozofie.

•

Osobnostné charakteristiky učiteľa: sebaistota,
nadšenie, hĺbavosť, nasadenie, sociálna inteligencia, empatia, asertivita.

dagogickú prax, akými sú sebaistota, nadšenie,
• Akceptácia žiakov v nasledujúcich súvislostiach:
inteligencia, nasadenie, empatia, tvorivosť, ktoré zamyslieť sa nad žiakmi, dôverovať žiakom, rešpekovplyvňujú učiteľské konanie.
tovať vekovú charakteristiku žiakov a prispôsobiť
- Akceptácia žiakov a študentov, neustále zamýšľa- výchovu a vzdelávanie osobnostným potrebám
nie sa nad nimi, uvedomujúc si ich vekovú cha- a entalite žiakov, zohľadňovať primeranosť v prísturakteristiku a z toho plynúce limity v poznávacej pe k žiakom, podporovať žiakov v samostatnom
aj emočnej oblasti a následne zvládnutie zásady rozhodovaní, kombinovať humanistický a kognitívny
primeranosti vo vyučovaní a pritom vytvorenie pria- prístup, t.j. priateľskú klímu s náročnosťou. Je tiež
teľskej atmosféry pre vzťahy otvorenosti, úprimnosti dôležité, aby bol učiteľ prirodzenou autoritou a mal
a komunikatívnosti.
k žiakom srdečný vzťah, nesmie sa však s nimi úpl- Orientácia na tému vyučovacej hodiny nielen v in- ne identifikovať a mať ambíciu riešiť všetky ich protenciách predpísanej osnovy, ale s presahom zahr- blémy. Učiteľ nesmie používať metódy a techniky
ňujúcim interdisciplinaritu a aktualizáciu, súvisí to vyvolávajúce stres, pocit ohrozenia alebo negatívne
zároveň s premyslenou koncepciou hodiny z hľadis- reakcie žiakov. Učiteľ by mal vytvoriť pozitívnu atmosféru vzájomnej akceptácie: čím skôr sa naučiť
ka teoretického aj metodického.
mená žiakov a zaujímať sa o nich ako o jednotlivcov.
- Eticko-výchovný kontext a podmienky súvisiace s vyučovaním, ktoré zahrňujú interakciu učiteľ • Orientácia učiteľa na príslušnú tému výučbového
– žiak, žiak – žiak, celkovú atmosféru na hodine programu etickej výchovy, ktorá predpokladá: doa dlhodobú klímu v triede a zohľadnenie špecifík držanie metodiky a štruktúry hodiny: emocionálna
a kognitívna senzibilizácia, hodnotová reflexia, zájednotlivých školských tried.
žitková forma učenia, transfér do života. Ponúknuť
- Participácia žiakov ako meradlo úspešnosti vý- žiakom toľko teórie, koľko je v rámci témy nevyhnutučby, ich aktivita, schopnosť intenzívne pracovať, né. Dôležité je tiež uvedomenie si skutočnosti, že
preukazovať svoj tvorivý potenciál a záujem o jed- dôležité sú nielen vedomosti a kontextové súvislosti
notlivé témy programu etickej výchovy.
učiteľa, ale aj tvorivé improvizačné schopnosti.
- Rozvíjanie prosociálnych postojov u žiakov pro- Uplatňovať významný imperatív pre učiteľa: nebyť
stredníctvom tvorivej komunikácie so špecifickým nudný.
zameraním na zážitkovosť, aplikáciu poznatkov do • Kontext a podmienky súvisiace s vyučovaním
reálneho života a stotožnenie sa s pojmami spolu- etickej výchovy zahrňujú tieto atribúty: osobnostnú
práca, pomoc, solidarita, empatia, tolerancia, úcta, interakciu učiteľ – žiak, osobnostnú interakciu žiak
rešpekt.
– žiak a vnímanie celkovej atmosféry v triede po-

Možno konštatovať, že v rámci konkretizovaných cieľov etickej výchovy v školskej praxi nejde
o prevratné zmeny, ale skôr o potvrdenie hodnotných ašpirácií, ktoré motivujú k neustálemu premýšľaniu. Hektickosť a dynamickosť modernej doby
neprináša so sebou len pozitíva v oblasti rozširovania hraníc poznania, ale aj nahlodávanie a spochybňovanie seba a disharmóniu do života v celej jeho
zložitosti.
- Pedagogická reflexia odbornej a vedeckej úrovne
Učiteľská prax vo všeobecnosti je náročná, výučby: overené vedecké poznatky, trendy v rámzložitá, nesmierne zodpovedná, ale zároveň často aj ci odbornej špecializácie, kompatibilita literárnych
neistá z hľadiska neviditeľnosti výsledkov výchov- zdrojov z hľadiska plurality a hodnotnosti.
no-vzdelávacieho procesu. Ešte špecifickejšie to je
u etickej výchovy, ktorej zámerom je kultivovanie
prosociálnej osobnosti s rešpektovaním individuálnych osobnostných predpokladov a ktorá stavia na

Z tohto pohľadu je profesijné rozhodovanie
sa učiteľa etickej výchovy nielen prejavom odbornosti, kompetentnosti, metodickej ujasnenosti
v rámci rozboru cieľov výučby a čiastkových cieľov
v štruktúre hodiny, ale aj prejavom profesijnej a ľudskej zodpovednosti k naplneniu hlavného cieľa cez
diferenciáciu čiastkových cieľov a tým je výchova
prosociálnej osobnosti. V tejto súvislosti je vhodné uviesť štyri predpoklady úspešného vyučovania
etickej výchovy.

čas hodiny. Učiteľ by mal reagovať na meniace sa
nálady a schopnosť koncentrácie žiakov a musí si
uvedomiť špecifiká konkrétnej triedy a zvládnuť jej
riadenie. Základom úspechu je taktiež vytvoriť v triede výchovné spoločenstvo.

- Vytvorenie autentického pedagogického štýlu je
možné len na základe potencialít a talentu, pedago- Druhý predpoklad predznamenáva, že meradlom
gického citu a taktu, altruistickej motivácie a hlboko úspechu etickej výchovy je nasledujúca participácia
žiakov na výučbe: schopnosť žiakov aktívne pracoľudského vzťahu k žiakom a študentom.
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vať, rozvíjanie prosociálnych postojov žiakov a celkové ich správanie, prehlbovanie vedomostí žiakov
a aplikácia poznatkov u žiakov do situácií reálneho
života. Potrebná je taktiež tvorivá komunikácia na
hodine, dynamika vyučovania, čo znamená zaujať
žiakov, vzbudiť ich pozornosť a motivovať ich k premýšľaniu.

žiakom priestor na vlastné vyjadrenia, na aktívnu
prácu, viesť zmysluplný dialóg a kultivovať žiakov.
Nevyhnutným predpokladom je schopnosť aplikovať
tvorivé vyučovanie a využívať adekvátne vyučovacie
metódy, predovšetkým dialogické, zážitkové, skúsenostné, posilňujúce správanie žiakov a metódy
na udržanie disciplíny.

Tretí predpoklad prezentuje etickú výchovu ako
vedu a umenie zároveň, čo si od učiteľa vyžaduje,
aby sa zaoberal overenými vedeckými poznatkami, týkajúcimi sa vyučovania EV, zdokonaľoval sa
v odbornej špecializácii a rozvíjal didakticko-metodickú odbornosť. Ďalšie kompetencie predpokladajú
u učiteľa zvládanie vedenia triedy, pochopenie školy
ako zložitého organizmu, rozvíjanie predpokladov
a talentu pre učiteľské povolanie, cibrenie pedagogického citu a taktu. Z etického hľadiska je potrebné, aby preukázať svoju ľudskosť pri vyučovaní a bol
autentickou osobnosťou s motiváciou k altruizmu.

Naplnením poslania etickej výchovy teda nie je len
rozvíjanie kompetencií v ohraničenej sfére tvorivosti, ako demonštrovanie potenciálu k tvorivosti, ale
predovšetkým porozumenie sebe pre potreby vlastnej sebarealizácie a otvorenie sa pre aktívnu sociálnosť. Byť tvorivý v medziľudských vzťahoch a nachádzať tvorivé riešenia k vzájomnému zbližovaniu
sa, je podstatnou súčasťou výchovy k hodnotám.
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JÁN KUBIŠ – OSOBNOSŤ
DIPLOMACIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Mgr. Monika Himpánová, Mgr. Petra Kasanová, PhDr. Mária Kočnerová, PhD.1
Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF Nitra
Himpánová, M., Kasanová, P., Kočnerová, M.: Ján Kubiš – Personality of Diplomacy of Slovak Republic.
CIVITAS, 2016, Vol. 22, No. 50, p. 9
Strong personalities belong inherently to the foreign policy of each country. Their role is to represent the country in
the international relations in the best way, to maintain friendly and peace relations with the all countries around the
world and also to achieve as much as posible on field of diplomacy for own country. Ján Kubiš undoubtedly is big
name in Slovak diplomacy and this presented article will focus on him. We will analyse his diplomacy career and
contribution to the Slovak and international diplomacy

Diplomacia od svojho vzniku patrila k dôležitým oblastiam činnosti štátu smerom k okolitému
svetu, rovnako ako v súčasnosti, kedy jej vo svete
patrí nesmierne významné miesto. Hlavnou inštitúciou upravujúcou vzťahy so samotnými štátmi,
či medzinárodnými organizáciami, je v našich podmienkach Ministerstvo zahraničných vecí Sloven-

skej republiky. Pre napĺňanie zahraničnopolitickej
agendy Slovenskej republiky je potrebný celý aparát
pozostávajúci z kvalifikovaných odborníkov. Tých si
pre prácu v oblasti zahraničnej politiky krajiny vyberá šéf rezortu diplomacie, minister zahraničných
vecí.

Post ministra zahraničných vecí je náročným
čo do času, aktivít, či flexibilnosti danej osoby. Je
potrebné a žiaduce, aby ho vykonávala zodpovedná
osoba disponujúca potrebnými skúsenosťami v oblasti diplomacie a výbornými znalosťami domáceho,
rovnako ako aj medzinárodného prostredia.
STRANA 9
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ZDROJ: http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=3328:secretary-general-appoints-jan-kubis-of-slovakia-as-his-special-representative-for-iraq&Itemid=605&lang=en
Náš príspevok sa zaoberá bývalým ministrom
zahraničných vecí SR, Jánom Kubišom a jeho politickou a diplomatickou kariérou. Svoj post ako nominant strany SMER – SD vykonával v rokoch 2006
až 2009. Jána Kubiša považujeme za výraznú osobnosť zahraničnej politiky Slovenska, nakoľko okrem
spomínaného ministerského kresla, vďaka ktorému
sa pripomenul širokej verejnosti na domácej pôde,
zastával rad ďalších významných postov v medzinárodnej diplomacii, prostredníctvom ktorých zviditeľnil Slovenskú republiku po celom svete.
Ján Kubiš je významnou osobnosťou známou
nielen na Slovensku či v susedných štátoch, ale rovnako aj za hranicami európskeho kontinentu. Do povedomia slovenskej spoločnosti vstúpil najmä ako
politik v súvislosti s postom ministra zahraničných
vecí Slovenskej republiky, ktorý zastával v rokoch
2006 až 2009. V zahraničí je tento slovenský diplomat známy vďaka svojmu pôsobeniu na viacerých
významných postoch v medzinárodných organizáciách. Fakt, že nemožno spochybniť osobnostné
kvality Jána Kubiša ako skúseného profesionála vo
svojom odbore, potvrdzujú i slová súčasného generálneho tajomníka OSN, Pan Ki-muna. Ten Kubiša
vybral na post zvláštneho vyslanca pre Afganistan
so slovami „má viac ako tridsaťročné skúsenosti
z medzinárodnej bezpečnostnej politiky a zároveň
sa vyzná v medzinárodných ekonomických otázkach.“2

Diplomatická kariéra

národných ekonomických vzťahov. Okrem materinského slovenského jazyka hovorí česky, anglicky,
rusky a francúzsky. Rozumie i niekoľkým ďalším
slovanským jazykom.4
Bývalý „šéf rezortu diplomacie odštartoval
svoju kariéru v roku 1976,“5 hneď po úspešnom
ukončení štúdia a získaní inžinierskeho titulu. V rokoch 1976 až 1980 pracoval v Odbore medzinárodných ekonomických organizácií, neskôr v kancelárii
federálneho ministra zahraničných vecí ČSR Bohuslava Chňoupka6. V rokoch 1980 až 1985 pôsobil
ako atašé v Addis Abebe v Etiópii. Od roku 1985 do
roku 1988 zastával post vedúceho Oddelenia bezpečnosti a kontroly zbrojenia, Odboru základných
politických otázok a v roku 1990 strávil rok ako zástupca veľvyslanca a vedúci politického oddelenia
Veľvyslanectva ČSFR v Moskve.7 Následne na to sa
v roku 1991 stal generálnym riaditeľom Euroatlantickej sekcie MZV ČSFR v Prahe. V súvislosti s touto
funkciou Kubiš počas predsedníctva spoločného
štátu v KBSE v roku 1992 pôsobil aj ako predseda Výboru vysokých predstaviteľov predsedníctva
KBSE.8
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku
1993 bol Ján Kubiš jedným z popredných diplomatov a zaslúžil sa o to, aby sa samostatné Slovensko
integrovalo do medzinárodných inštitúcií, ktorých
súčasťou bolo pred rozpadom spoločného štátu.
Prípadom takejto organizácie bola i Organizácia
Spojených národov. Od roku 1993 do roku 1994
pôsobil Ján Kubiš ako stály predstaviteľ Slovenskej
republiky pri OSN, GATT a ďalších medzinárodných
organizáciách v Ženeve. V roku 1994 bol zároveň
hlavným vyjednávačom SR pre Pakt stability v Európe. Od roku 1994 až do roku 1998 pracoval ako
riaditeľ Centra Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v sekcii pre prevenciu konfliktov. Bol
predsedom Výboru pre vyšších úradníkov a v roku
1998 získal medailu za vynikajúce výsledky počas
služby v OBSE.9

rodné zmierenie, rovnako i o demokratizáciu spoločnosti. Bolo potrebné posilniť humanitárnu pomoc
v tejto oblasti.10 Ján Kubiš pôsobil aj ako vedúci
Misie vojenských pozorovateľov OSN v Tadžikistane. Misia s názvom UNMOT mala za úlohu sledovať
dodržiavanie mieru, podpísaného medzi tadžickou
vládou a opozíciou. Jej mandát vypršal v roku 2000,
kedy bola misia úspešne zavŕšená. OSN v tejto otázke úzko spolupracovala s OBSE, kam sa Kubiš, po
uplynutí svojej pracovnej lehoty v rámci OSN, zanedlho vrátil.11
Vo voľbách v roku 1999 sa stal Generálnym
tajomníkom OBSE a bol ním do júna roku 2005.
Počas oranžovej revolúcie v novembri a v decembri
2004 pôsobil ako pozorovateľ na Ukrajine. V roku
2005 sa ako pozorovateľ zúčastnil misie v Kirgizsku. Od júla roku 2005 do júla roku 2006 pôsobil
vo funkcii osobitného vyslanca EÚ pre Strednú Áziu.
V roku 2006 sa stal ministrom zahraničných vecí
SR.12
Ján Kubiš sa môže tešiť skutočne pozitívnym
zahraničným ohlasom. Informačné agentúry pri OSN
o ňom zverejnili názor, že „pán Kubiš má vynikajúcu
kvalifikáciu a vo svojej krajine ako aj medzinárodne
– v oblasti diplomacie, zahraničnej bezpečnostnej
politiky a medzinárodných hospodárskych vzťahov
– dosiahol množstvo úspechov.“ 13
V minulosti sa opakovane vyjadril, že práca
v medzinárodnom prostredí je pre neho veľmi zaujímavá. Súčasne však nevylúčil ani to, že môže nastať chvíľa, kedy by sa rozhodol vrátiť do politického
diania na Slovensku.14

Ján Kubiš ako minister
Inžinier Ján Kubiš, častokrát označovaný
za jedného z našich najskúsenejších diplomatov,
zahraničných vecí SR
sa narodil 12. novembra v roku 1952 v Bratislave
a má slovenské občianstvo. Je ženatý s JaroslaPo tom, čo Ján Kubiš nastúpil na post minisvou Kubišovou, s ktorou majú spolu jednu dcéru.3
tra
zahraničných
vecí SR, vydal vyhlásenie, v rámci
Ako zvláštny vyslanec generálneho tajomníV roku 1971 začal svoje vysokoškolské štúdium na
ktorého zhodnotil, že rezort zahraničných vecí doka
OSN
pre
Tadžikistan
pôsobil
v
rokoch
1998
až
Moskovskom štátnom inštitúte pre medzinárodné
siahol veľmi dobré výsledky pod vedením Eduarda
vzťahy, kde v roku 1976 promoval v odbore Medzi- 1999. V tomto období sa prejavovala snaha o náSTRANA 10
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Kukana, na ktorých bude stavať ďalšie svoje pôsobenie. Pripomenul, že „smerovanie slovenskej
zahraničnej politiky sa meniť nebude. Významné
miesto v nej bude mať spolupráca v rámci V4 a so
susednými krajinami. Slovenská republika bude rešpektovať všetky záväzky, ktoré prijala v súvislosti
s jej členstvom v Európskej únii, NATO a v medzinárodných organizáciách...“15.
To, že v rámci slovensko-maďarských vzťahov vládlo vždy napätie je všeobecne známe, avšak
vzhľadom na to, že národné štáty sa pri riešení
potenciálnych konfliktov musia riadiť medzinárodným právom, je potrebné akékoľvek napätie riešiť
prostredníctvom diplomacie.16 Dôkazom toho je aj
fakt, že prvá služobná cesta Jána Kubiša ako ministra smerovala do Maďarska, kde sa stretol so svojou
maďarskou kolegyňou, Kingou Gönczovou. Dôvod
pre takto zvolenú cestu bolo znepokojenie maďarskej strany z faktu, že koaličnými partnermi Smeru
v novej vláde sa stala Slovenská národná strana na
čele s Jánom Slotom, známym svojimi protimaďarskými vyhláseniami. Napriek tomu, že Slovensko
prostredníctvom prvého muža diplomacie upokojovalo Maďarsko, že budú viesť dialóg so svojím
partnerom, slovensko-maďarské vzťahy eskalovali
aj naďalej udalosťami zhrnutými v tabuľke č.1.

V oblasti európskych záležitostí bolo smerovanie zahraničnej politiky SR pod vedením Jána
Kubiša jasné. Potvrdil to aj vlastnými slovami: ,,Zahraničná politika tohto štátu sa nemení. (...) Naša
zahraničná politika konzistentne vychádza z členstva v EÚ...“19 Jedným z najvýznamnejších krokov
slovenskej diplomacie bolo podpísanie Lisabonskej
reformnej zmluvy 13. decembra 2007.20 Navyše
v tomto roku okrem nás, ďalších osem štátov rozšírilo schengenský priestor. V praxi to znamenalo zrušenie cezhraničných kontrol a pohodlnejšie cestovanie občanov, ktorí už viac nemuseli podstupovať
zdĺhavé procedúry. Slovenská republika prostredníctvom svojich zástupcov pracovala na tom, aby
sa stala ďalším členom eurozóny, čo sa nakoniec
aj úspešne stalo a od 1. januára 2009 je našou menou euro. Toto mal byť posledný krok k dosiahnutiu
úplnej integrácie v rámci Hospodárskej a menovej
únie.21
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dať ratifikáciu reformnej lisabonskej zmluvy EÚ“,
pričom podpredseda SMK dodáva: ,,táto zmluva
sa len málo líši od predošlej a v parlamente nemá
zmysel o nej zbytočne siahodlho diskutovať.“23 Kubiš túto tému zakončil slovami: ,,o zmluve by mali
viac vedieť občania SR... proces ratifikácie zmluvy
v štátoch EÚ bude trvať celý tento kalendárny rok.
Chceme byť medzi prvými, kto zmluvu ratifikuje, ale
nejde o žiadne preteky.“24
Rok 2008 bol skutočne symbolický v zmysle ukončenia dvoch veľkých etáp, na ktorých nie
len slovenská diplomacia pracovala dlhé obdobie.
Okrem toho, že sa úspešne ukončil ratifikačný proces, splnili sa taktiež podmienky na zavedenie eura.
Aj počas tohto roka Slovensko naďalej podporovalo
proces rozširovania EÚ.

Ján Kubiš svoje funkčné obdobie ukončoval
skutočne veľkolepo, pretože 1. januára 2009 Slovenská republika začala používať euro a tak sa stala
Ďalšie štáty, konkrétne Holandsko a Luxem- 16. krajinou eurozóny a jedinou krajinou Vyšehradbursko zrušili obmedzenia pre slovenských obča- skej skupiny, ktorá túto menu používa.
nov na svoje pracovné trhy. Slovensko taktiež spoOkrem toho na záver uvádzame sumár najvýluviedlo diskusie v rámci Európskeho jadrového fóra
znamnejších udalostí, ktoré sa v zahraničnej politike
o využití jadrovej energie a jej bezpečnosti. SlovenSR vyskytli počas funkčného obdobia Jána Kubiša,
ská republika mala za úlohu odovzdávať skúsenosti
vynímajúc tie, ktoré sme už vyššie uviedli. Tabuľka
z našich predvstupových rokovaní kandidátskej
č.2, str. 12.

Tabuľka č.1 Prehľad udalostí, ktoré ovplyvnili slovensko-maďarské vzťahy počas funkčného obdobia
J. Kubiša17

Ján Kubiš v OSN

Mesiac/ rok

Popis udalosti

August 2006

V Nitre mali napadnúť vysokoškoláčku Hedvigu Malinovú, lebo sa na ulici rozprávala po
maďarsky.

August 2007

Založenie Maďarskej gardy.

September 2007 Národná rada Slovenskej republiky vyhlásila nedotknuteľnosť Benešových dekrétov.
Slovenská polícia zasiahla na futbalovom zápase DAC Dunajská Streda – Slovan BratiNovember 2008 slava. 31 osôb bolo predvedených, jeden fanúšik maďarskej národnosti utrpel zranenie
s trvalými následkami.
Slovenský parlament – napriek prezidentskému vetu – opätovne schválil novelu
Február 2009
školského zákona, ktorý upravuje používanie zemepisných názvov v učebniciach pre
národnostné menšiny.
Jún 2009

Národná rada schválila novelu zákona o štátnom jazyku.

Slovenské Ministerstvo zahraničných vecí odoprelo vstup maďarského prezidenta
László Sólyoma na územie Slovenska prostredníctvom diplomatickej nóty.
September 2009 Stretnutie slovenského a maďarského premiéra v maďarskom meste Szécsény.
August 2009

ZDROJ: http://www.euractiv.sk/rozsirovanie/zoznam_liniek/slovensko-madarske-vztahy-000240
Vzhľadom na to, že slovensko-maďarské vzťahy sa neustále vyostrovali, ministri zahraničných
vecí z oboch krajín sa dohodli na tom, že vytvoria
tzv. systém včasného varovania, ktorý mal prispieť
k zlepšeniu vzájomných vzťahov. Prostredníctvom
tohto systému sa mali riešiť menšinové problémy
skôr, ako prerastú na nadnárodnú úroveň, teda už
pri svojom vzniku a nemuseli by sa nimi zaoberať
ústavní činitelia, čo potvrdil aj sám Kubiš: ,,Je nevýhodné, keď akákoľvek z otvorených otázok, nielen
menšinových, je okamžite spolitizovaná a dostáva
sa až na európsku úroveň“18. V praxi to malo vyzerať tak, že by sa na oboch MZV a Úradoch vlády
zriadili medzi šéfmi oddelení priame kontakty, ktoré
budú zodpovedať za okamžité riešenie vzniknutej
situácie. Ďalšiemu vývoju slovensko-maďarských
vzťahov to vôbec nepomohlo, zostali aj naďalej na
bode mrazu, čoho dôkazom boli aj ďalšie udalosti,
ktoré sme uviedli v tabuľke.

krajine, Chorvátsku, ktoré sa stalo 28. členom EÚ
v druhej polovici roka 2013. Od druhej polovice roka
2007 pôsobil vo významnej funkcii ďalší vynikajúci slovenský diplomat, Miroslav Lajčák. Zastával
funkciu Vysokého predstaviteľa medzinárodného
spoločenstva a osobitného vyslanca EÚ pre Bosnu
a Hercegovinu, čo taktiež utváralo pozitívny obraz
o slovenskej diplomacii.22
Rok 2008 sa niesol predovšetkým v duchu ratifikácie Lisabonskej zmluvy. Vzhľadom na nezhody
v slovenskom parlamente to trvalo o niečo dlhšie,
avšak nakoniec 10. apríla 2008 Reformnú zmluvu
schválil slovenský parlament a 12. mája toho istého roka ju podpísal prezident SR Ivan Gašparovič.
Tento krok sa však dal očakávať, čoho dôkazom
sú aj vyjadrenia, ktoré zazneli v politickej diskusnej
relácii O 5 minút 12 (január 2008) z úst hostí Jána
Kubiša a Józsefa Berényiho: ,,Nemá význam odkla-

Ján Kubiš od januára 2009 pôsobil ako výkonný tajomník Európskej hospodárskej komisie OSN,
ktorá má sídlo v Ženeve a nesie názov UNECE.25 Pre
nástup do tejto funkcie sa Kubiš vzdal ministerského postu a o svojom budúcom pôsobení povedal,
že „je to jedna z vrcholných pozícií OSN.“26 Svoju
doterajšiu pozíciu vo vláde Kubiš považoval za česť.
Dostal aj iné ponuky, no rozhodol sa pre túto a vtedajší (zároveň súčasný) premiér Róbert Fico jeho
odchod z vlády a uplatnenie v orgánoch OSN označil
za úspech celej slovenskej diplomacie.27
V januári 2012 vymenil európsku ekonomiku
za jeden z najnebezpečnejších štátov sveta, Afganistan. Stal sa zvláštnym vyslancom a vedúcim misie
v Afganistane, známej pod názvom UNAMA. Túto
náročnú a zodpovednú úlohu mu zveril generálny
tajomník OSN Pan Ki-mun. Pan Ki-mun svoj výber
zdôvodnil slovami: „Kubiš, ktorý má 59 rokov, hovorí piatimi jazykmi a diplomacii sa venuje celý život.
Má viac ako tridsať rokov dlhé skúsenosti z edzinárodnej bezpečnostnej politiky a zároveň sa vyzná
v edzinárodných ekonomických otázkach,“ vysvetlil
Pan Ki-mun, prečo ho vybral za zvláštneho vyslanca
pre Afganistan. Dodal, že tento post patrí medzi tie
v OSN, ktoré prinášajú najväčšie výzvy.“28 Misia sa
zapája do pomoci tamojším úradom v Kábule aj v
regiónoch. Zameriava sa na otázky posilnenia bezpečnosti, lepšieho vládnutia, účinnejšieho riadenia
hospodárstva, humanitárnej pomoci a podobne.29
Ako uviedol Kubiš v rozhovore pre televíziu
TA3, ktorý sa natáčal počas konferencie Globsec
2012 v Bratislave, misia UNAMA má za cieľ „taktiež
bojovať proti drogovej činnosti, lebo Afganistan je
známym producentom a dodávateľom drog do celého sveta a hlavne do Európy.“30 Šéf misie v rozSTRANA 11
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hovore zdôraznil, že pomáhajú v politických procesoch (pomoc pri organizácií volieb), pri procesoch
národného uzmierenia a presadzovaní regionálnej
spolupráce. Cieľom je, aby sa Afganistan stal mierovou krajinou, ktorá bude prosperujúca, aby sa po
odsťahovaní vojenských síl z krajiny neodsťahovali
aj orgány misie, lebo podľa Kubiša „by to znamenalo návrat do chaotického stavu, a to nie je možné už
len z hľadiska prioritných bezpečnostných záujmov
OSN.“31

rajšieho ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, ktorý nemá také skúsenosti v medzinárodnej
diplomacii. Teoreticky by mohol byť nominovaný aj
Ján Kubiš, musel by tak urobiť nejaký iný štát alebo v prípade neúspešného vystúpenia slovenského
kandidáta pred Radou bezpečnosti, jeho dodatočná
nominácia zo strany SR.

V júli 2012 získal Kubiš ocenenie Rádu Čestnej légie, ktoré mu udelil francúzsky prezident Francois Hollande. Ide o najvyššie štátne vyznamenanie, ktoré slovenský diplomat získal za výnimočný
príspevok k mieru a bezpečnosti vo svete.32 V roku
2013 mu Ekonomická Univerzita v Bratislave udelila
čestnú vedeckú hodnosť Doctor honoris causa.33
Kubiš dostal v zahraničí aj ďalšie ocenenia.

Ján Kubiš je politikom a diplomatom par excellence. Zúčastňoval sa politického života už pred
samotným vznikom Slovenskej republiky. Ešte
počas trvania česko-slovenského spolunažívania
aktívne pôsobil vo viacerých významných funkciách. Po vzniku samostatného Slovenska sa naplno
prejavili skúsenosti, ktoré získal z predošlého pôsobenia v zahraničí i medzinárodných organizáciách.
Bol menovaný na významné posty ako Osobitný
predstaviteľ OSN pre Tadžikistan, Generálny riaditeľ
OBSE, Osobitným predstaviteľom EÚ pre Strednú
Áziu atď. Vo svojich funkciách upozorňoval na aktuálne problémy v daných krajinách, na potrebu spolupatričnosti a presadzoval potrebu zabezpečovania
demokratických princípov.

Vo februári 2015 bol Generálnym tajomníkom
OSN Pan Ki-munom vymenovaný za osobitného
predstaviteľa v Iraku a vedúceho Pomocnej misie
OSN v Iraku, ktorá nesie názov UNAMI.34
Vzhľadom na bohaté skúsenosti v službách
OSN sa o Kubišovi v médiách v minulosti niekoľkokrát hovorilo v súvislosti s postom Generálneho tajomníka OSN, ktorého výber prebieha od apríla tohto
roka a mal by byť zvolený predstaviteľ skupiny štátov z východnej Európy. Podľa názoru autorov tohto článku, Slovenská republika mala v osobe Jána
Kubiša skvelého kandidáta na tento post, úspešne
zastávajúceho významné pozície v štruktúrach OSN
a preto pre nich bola prekvapujúca nominácia te-
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zahraničie. Počas svojho funkčného obdobia riešil
viaceré agendy, avšak vzhľadom na rozsah danej
práce nie je možné, aby sme ich uviedli všetky. Preto sme celý okruh problematík zúžili, na podľa nás,
najzávažnejšie problematiky, ktorým sa počas svojej funkcie Ján Kubiš musel venovať vo zvýšenej miere. Venovali sme sa predovšetkým slovensko-maďarským vzťahom, vzhľadom na to, že počas týchto
rokov napätie v rámci nich eskalovalo a tak Slováci,
rovnako ako aj Maďari túto oblasť považujú za akýsi
prežitok minulosti. Kredit Slovenska v tom čase veľmi utrpel. Taktiež sme sa venovali problematike Európskej únie, keďže v Programovom vyhlásení vlády
z roku 2006 sa rozpracovanie zahraničnej politiky
venuje predovšetkým európskym záležitostiam.
Momentálne Ján Kubiš zastáva ďalšiu významnú funkciu OSN, osobitného predstaviteľa
v Iraku a vedúceho Pomocnej misie OSN v Iraku.
Kubiš je známym profesionálnym diplomatom, ktorého kvality ocenili už aj v zahraničí a ohlasy médií
voči jeho osobe sú veľmi pozitívne. To, aká ďalšia
funkcia čaká tohto skúseného diplomata, ukáže
čas.

V rokoch 2006 až 2009 pôsobil vo funkcii ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky. Daný POZNÁMKY
post zastával za vlády Roberta Fica. Je samozrejmé,
že počas svojej funkcie musel flexibilne a hlavne 1 Článok je napísaný s podporou grantu VEGA
2/0036/15 „Národnoštátne záujmy SR v medzinároddiplomaticky reagovať na aktuálne zahraničnoponých vzťahoch v post-integračnom období“
litické dianie. Aj jeho reakcie a vystupovanie prispeli k tomu, ako nás, Slovenskú republiku vnímalo 2 Odpoveď Pan Ki-muna na výber kandidáta. In Kubiš

Tabuľka č.2 Najvýznamnejšie udalosti, ktoré sa v zahraničnej politike SR udiali počas funkčného obdobia Jána Kubiša
Obdobie
2006-2007
2007
2007

Udalosť
nestále členstvo Slovenskej republiky v BR OSN (mesačné predsedníctvo vo februári 2007)
pôsobenia slovenského veľvyslanectva v Kyjeve ako kontaktného veľvyslanectva NATO na Ukrajine
v užšom regionálnom kontexte sa SR v 1. polroku pozitívne zviditeľnila aj v predsedníckej pozícii Vyšehradskej skupiny

2007

prevzatie historicky prvého predsedníctva SR vo Výbore ministrov RE (v rozhodujúcom orgáne RE) na obdobie 6 mesiacov
vláda SR zriadila Slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, ktorá zjednocuje administratívne riadenie týchto aktivít (Prioritnými krajinami pre rozvojovú spoluprácu boli Čierna Hora, Kazachstan, Keňa, Kirgizsko, Mozambik, Srbsko a Sudán. V roku 2007 celkový objem
rozvojovej pomoci dosiahol objem takmer 1,7 mld. Sk)
neuznanie Kosova ako samostatného štátu, SR ho stále vníma ako súčasť Srbska (vtedajší slovenský premiér sa obával, že by sa spustili
podobné separatistické tendencie aj v iných krajinách)
presunom multifunkčnej ženijnej jednotky do južnej časti Afganistanu i napĺňaním rozhodnutia o zdvojnásobení jej stavu plnila SR svoj dlhodobý
záväzok pomoci Afganistanu. Zvýšil sa aj počet slovenských vojakov v KFOR v Kosove.

2007
2008
2008
2008

SR sa stala členom Rady OSN pre ľudské práva s podporou 135 členských krajín. Presadila sa v konkurenčnom prostredí skupiny krajín strednej
a východnej Európy, v rámci ktorej na dve voľné miesta kandidovali i Ukrajina a Srbsko.

2008

SR ratifikovala prístupové zmluvy Albánska a Chorvátska do NATO

2008

pozitívny vývoj v Bosne a Hercegovine slovenská diplomacia povzbudzovala aj podporou Úradu vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva, na ktorého čele stál slovenský diplomat a súčasný minister ZV Miroslav Lajčák

2008

s cieľom posilniť prítomnosť SR na Balkáne začali prípravy na skoré otvorenie diplomatických zastúpení SR v macedónskom Skopje a albánskej
Tirane

2008

výnimočné postavenie v stredoeurópskych regionálnych aktivitách SR mala Vyšehradská skupina. K dynamike jej aktivít prispel summit prezidentov krajín V4, organizovaný slovenským prezidentom I. Gašparovičom v Piešťanoch

2008

V roku 2008 sa rozhodlo, že východoslovenské mesto Košice sa stane v roku 2013 popri francúzskom meste Marseille hlavným mestom
európskej kultúry

2008
2009 (január)

prestíž slovenskej diplomacie zvýšilo aj vymenovanie 2 slovenských diplomatov do významných pozícií OSN: Miroslava Jenča za osobitného
predstaviteľa generálneho tajomníka OSN pre strednú Áziu a vedúceho Centra preventívnej diplomacie OSN pre tento región a v závere roka
2008. Jána Kubiša za nového výkonného tajomníka Hospodárskej komisie OSN pre Európu
Slovensko vymenilo korunu za euro

ZDROJ: Tabuľka bola zhotovená na základe údajov uvedených na internetových stránkach Ministerstva zahraničných vecí SR – Výročná správa MZV SR 2007,
2008, Slovensko v OSN (pozri použitá literatúra)
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4

5

6

7

8
9

dostal od šéfa OSN na starosť Afganistan. [online].
Dostupné na internete: <http://spravy.pravda.sk/kubis-dostal-od-sefa-osn-na-starost-afganistan-f44-/
sk_svet.asp?c=A111125_081925_sk_svet_p09#ixzz1sa4ek5PG>
Curriculum Vitae of Mr Ján Kubiš. [online]. Dostupné
na internete: <http://eeas.europa.eu/policies/eu-special-representatives/former-special-> representatives/pdf/jan_ kubis.pdf>
Najvýznamnejšie osobnosti Slovenska: Ján Kubiš.
[online]. Dostupné na internete: <http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59068>
Minister Ján Kubiš o všetkom, čo vás zaujíma. [online]. Dostupné na internete: <http://aktualne.atlas.sk/
online-minister-jan-kubis-o-vsetkom-co-vas-zaujima/
slovensko/politika/>
Bohuslav Chňoupek (1925-2004), narodený v Bratislave. Patril k hlavným predstaviteľom normalizácie.
Ako minister zahraničných vecí ČSSR pôsobil od
1971 do 1988. [online] Dostupné na internete: http://
www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/historie_a_osobnosti_ceske_diplomacie/ministri_a_ministerstvo_v_
historii/bohuslav_chnoupek.html
Najvýznamnejšie osobnosti Slovenska: Ján Kubiš.
[online] Dostupné na internete:<http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59068 >
Tamtiež

Tamtiež
10 Pozri bližšie: UN - Press Relase SC/ 6713: Security Council, through presidential statement, welcomes significant progress in implementation of
general agreement in Tajikistan. [online] Dostupné
na
internete:
<http://www.un.org/News/Press/
docs/1999/19990819.sc6713.html>
11 Najvýznamnejšie osobnosti Slovenska: Ján Kubiš.
[online] Dostupné na internete: <http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59068 >

12 Tamtiež
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hospodárskej komisie OSN. [online]. Dostupné na
internete: <http://www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2008/unisbio863.html>
14 Kubiš dostal od šéfa OSN na starosť Afganistan. [onli-

ne]. Dostupné na internete: <http://spravy.pravda.sk/
kubis-dostal-od-sefa-osn-na-starost-afganistan-f44-/
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15 Prvá zahraničná cesta ministra Kubiša povedie do
Maďarska. [online]. Dostupné na internete: <http://
www.finance.sk/spravy/finance/7513-prva-zahranicna-cesta-ministra-kubisa-povedie-do-madarska/>
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časnosti podľa medzinárodného práva ukotveného
najmä v Charte OSN neprijateľné a všetci aktéri svetového politického systému sa tomu snažia predchádzať.

17 Pozn.: Od januára 2009 vystriedal Jána Kubiša vo
funkcii Miroslav Lajčák, avšak pre ukážku toho, ako
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21 Výročná správa MZV SR 2007. [online]. Dostupné na internete: <https://www.mzv.sk/documents/10182/11845/sk+VS+MZV+SR+-+text-+final+2007.pdf>
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Keď sa spoja médiá s históriou
spravodajstvo RTVS sa im zdalo
na oveľa vyššej úrovni,“ povedala
Kočnerová.
Hlavnou organizátorkou exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi
bola doktorka Miriam Mlyneková.
Múzeum holokaustu v Seredi bolo
slávnostne otvorené 26. januára
2016. Kedysi v jeho priestoroch
bol pracovný a jediný koncentračný tábor na Slovensku. ,,Naším
cieľom je hlavne na základe historických udalostí, ktoré sa odohrali
počas druhej svetovej vojny vzdelávať mladých ľudí a ukázať im,
Vo štvrtok 14. apríla 2016 študenti Katedry po- kam až môžu viesť kroky krajnej pravice v prípade, že
litológie a euroázijských štúdií Univerzity Konštantína ľudia zostanú apatickí voči politickej situácii,“ povedal
Filozofa v Nitre nesedeli vo vyučovacích miestnos- vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok.
tiach. Zúčastnili sa celodennej exkurzie, v rámci ktorej
Študenti si s odborným výkladom pozreli exsa pozreli na to, ako fungujú nie len slovenské médiá, pozíciu múzea, mali možnosť pýtať sa na všetko,
ale aj novootvorené Múzeum holokaustu v Seredi.
čo ich zaujímalo. V rámci prehliadky múzea dostali
prednášku o tábore : ,, Zriadenie pracovného tábora
v Seredi úzko súviselo so zavedením pracovnej povinnosti podľa vládneho nariadenia o právnom postavení
Židov č. 198/1941. Tábor v čase deportácií plnil úlohu
koncentračného strediska, z ktorého boli vypravované transporty do koncentračných a vyhladzovacích
táborov na východe. Dozor nad väzňami v tábore
vykonávali gardisti, ktorých potom nahradili žandári.
V čase od septembra 1944 do marca 1945 tábor riadili
Nemci, ktorí z neho urobili koncentračný tábor, z ktorého organizovali druhú vlnu deportácií (predovšetkým
do Auschwitzu a táborov v Tretej ríši),“ povedal zástupca vedúceho Múzea holokaustu v Seredi Matej
Súčasťou mediálnej časti exkurzie bola taktiež Beránek.
Po prehliadke expozície mali študenti prednášku
návšteva súkromnej televízie JOJ, kde mohli študenti
v rámci prehliadky navštíviť aj interiéry, v ktorých sa prispôsobenú ich výučbovým osnovám, ktorá prenahrávajú programy ako Súdna sieň, Inkognito alebo rástla do obohacujúcej diskusie. Cestou domov mohli
ZOO. Mohli si vyskúšať rekvizity, čo bolo pre nich azda vyhrať knihy, ktoré pedagógovia zakúpili v múzeu. Výnajzaujímavejšie. ,,Stretli sme sa aj s moderátorkou herca musel správne odpovedať na otázky týkajúce sa
spravodajstva Andreou Belányi, ktorá nám prakticky toho, čo sa študenti dozvedeli počas dňa. Okrem výhry
opísala, čo jej práca obnáša. Tým, že sme navštívi- sa mohli tešiť z dobrého pocitu, že mali za sebou deň
li v jeden deň až dve televízie, mohli študenti porov- plný nových informácií.
návať ich fungovanie a svoje dojmy. Väčšina z nich
sa zhodla na tom, že sa im páčila viac televízia JOJ,
najmä modernejším vybavením, keďže sme navštívili
Mgr. Monika Himpánová, doktorandka KPEAŠ
aj miestnosti réžie oboch televízií. Na druhej strane
Docentka Zuzana Mészaroš-Lampl bola hlavnou
organizátorkou bratislavskej časti exkurzie, v rámci
ktorej sa študenti boli pozrieť vo verejnoprávnej televízii
RTVS. Oboznámili sa s históriou slovenskej televízie
a rozhlasu, mohli navštíviť najväčšie televízne štúdio
v Strednej Európe a vyskúšať si, ako by im to pristalo
v moderátorskej stoličke. Študenti sa stretli s redaktorom spravodajstva, ktorý ich oboznámil s pozitívami,
ale aj negatívami ich práce. ,,Zdalo sa nám zaujímavé, že každý redaktor robí len na jednej správe denne
a každý má svoju oblasť, na ktorú sa sústreďuje,“ povedala doktorka Mária Kočnerová, ktorá robila študentom pedagogický dozor.
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Svetozár Krno: Monzúnový Sečuán a čínsky sever.
Bratislava: Karpaty-Infopress 2015, 176 s.

Autor vo svojom rukopise nadväzuje na šesť
vydaných esejistických cestopisov, v ktorých presviedča čitateľa, že aj potom, čo padli mnohé zábrany pre spoznávanie vzdialených krajov, stále
pretrváva terra incognita. Všetky – Dvetisíc kilometrov od Železných vrát po Devín (2001, 160 s.),
Od kaukazských ľadovcov po slnečný Tadžikistan
(2003, 160 s.), Od prameňov Ussuri po kamčatské vulkány (2007, 152 s.), Od brehov Issyk-Kulu
po Pamír (2009, 160 s.), Zo sibírskeho Tibetu ku
kolíske Džingischána (2011, 184 s.) a Od prameňa Gangy po indický Tibet (2013, 160 s.) vyšli
vo vydavateľstve Karpaty-Infopress a boli podporené grantom Ministerstva kultúry SR.
V poslednom zväzku edície Hory, diaľavy sprevádza čitateľa po nábožensky, kultúrne, sociálne
a prírodne pestrej Číne – od Sečuánu až po sever.
Zavedie ho medzi mrakodrapy veľkomiest, pamiatky prastarej civilizácie v údolí Žltej rieky, priehrady
v údolí Dlhej rieky, budhistické a taoistické svätyne
ukryté hlboko v monzúnových bambusových lesoch, moslimských Chuejom, čínskych Mongolov,
pod najvýchodnejšiu opustenú sedemtisícovku
Miňa Konga, po ktorou iba štyroch pastierov yakov,
paláce, záhrady a hrobky cisárov a na nekonečný
múr.

Druhá časť knihy prináša vecné poznatky
o čínskych náboženských, filozofických
a politických smeroch,
historických
vlnách
čínskej
civilizácie
a o jej prírodnej, etnickej a kultúrnej pestrosti. Opiera sa pri tom
o vlastnú vedecké monografiu (Himalájske
veľmoci. Nitra: UKF
2014, 200 s.), v ktorej
konštatuje, že „napriek
tomu, že v Číne žije
každý piaty obyvateľ planéty, knižných
publikácií venovaných
najľudnatejšej krajine
sveta od našincov, je ako šafranu.“ (s. 8) Všíma si
nielen dejiny Číny, ale aj dejiny jej poznávania. Hľadá
odpovede na otázku o tom, v čom spočíva tajomstvo nesmierneho, štyri desaťročia neutíchajúceho
ekonomického rastu. Poskytuje celý prehľad objektov zaradených do svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO a výber čínskych prísloví.
Možno súhlasiť s autorom, že „Čína pripomína nevšednú hrubú knihu s príťažlivým, ale súčasne
náročným textom. Pre Európanov je ťažko zrozumiteľná, plná hieroglyfov, no o to viac pútavá. Stojí za
to, aby sme si ju všimli a skúmali. Kto nepodlieha
stereotypným názorom, vytvára si postoj na základe
reálnych, hoci neľahko získaných skúseností, zabudne na námahu a vie prekonať nepohodlie, príde
si na svoje. Po čínskej skúsenosti lepšie vnímame
nielen vzdialený, ale aj náš svet. Porovnávanie kultúr
patrí k základným metódam poznávania.“ (Monzúnový Sečuán ..., s. 92).

Doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.
Katedra politických vied FSV
UCM Trnava
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LOMNICKÝ, I.: 2015. Podstatné súvislosti etickej výchovy 1. vyd.
Nitra : UKF, 2015. s. 137. ISBN 978-80-558-0810-9.
movaniu človeka. „Imperatívom pre človeka v každej dobe je ísť cestou dobra, mravnosti, legálnosti
a lásky. (s. 12) A to je zároveň imperatívom autora
a jeho monografie, ktorá, prosto povedané „páchne
človečinou“ a dokáže prebudiť k zmýšľaniu o sebe
i o svete. A hoci si dobro vyžaduje nezištnosť, kooperáciu, isté obete, vždy sa nám vráti v podobe
lásky, spokojnosti a radosti. Aj to je dôvod i výzva
pre naplnenie ľudského života dobrom. Príležitosťou
Druhá kapitola je je nám každý nový deň.
zacielená na interakciu v rodine. Rodina
zohráva výnimočnú
Mgr. Simona Šlosárová
a nenahraditeľnú hodKatedra všeobecnej a aplikovanej etiky
notu vo výchove proFF UKF
sociálnej osobnosti.
Hodžova 1
Etická výchova v rodi949 74 Nitra
ne vedie k pozitívnym
hodnotám a inšpiruje
k dobru. Autor reflektuje a neprehliada ani
súčasné problémy rodiny. Takéto zlyhania
by mal preto podporiť
štát, štátne inštitúcie
i štátne právo. Prvoradá však naďalej
zostáva rodinná výchova, aby sa posilňovala láska, pokora,
úcta a obetavosť.
Ročník 22, 2016, č. 50 – 1/2016
kapitolu monografie
a rovnako aj životné posolstvo autora.
Sú to zároveň výzvy
a príležitosť k premýšľaniu ako obohatiť náš
život o rozmer ľudskosti a tým obohatiť
seba i spoločnosť.
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Šéfredaktor / Editor-in-Chief:
Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (FF UKF, Nitra)
v priateľskej atmosfére. Na hodine etickej výchovy
má mať priestor tvorivá komunikácia a autenticita,
Členovia redakčnej rady / Editorial Board:
aby sme boli vo vzťahoch otvorení a pravdiví. Opod- prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. (VŠMaVV, Praha, ČR)
statnené miesto tam má skúsenosť a zážitok, aby prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. (PdF UK, Bratislava)
bola hodina nielen príťažlivá, ale aby podporila osob- doc. PhDr. Tomáš Koziak, M. A., PhD. (UPJŠ, Košice)
doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. (PedF UK, Bratislava)
nostný rozvoj žiaka. Svoj význam má aj hra, pretože človek sa prostredníctvom nej „...prirodzeným doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. (FMK UCM, Trnava)
PhDr. Radoslava Brhlíková, PhD. (FF UKF, Nitra)
spôsobom socializuje, ale aj hodnotovo stabilizuje.“
PhDr. Elena Dřízová, CSc. (FF UKF, Nitra)
(s. 88)
PhDr.Miriam Mlyneková, PhD. (FF UKF, Nitra)

„Pozitívny prístup k životu je naplnenie času
ľudskosťou.“ (s. 10) „..Je dôležité nerezignovať na
prvotné povolanie – byť človekom vždy a všade.“
(s. 11) sú citáty vyjadrujúce podstatné súvislosti etickej výchovy, ktoré majú ukotvenie nielen na
hodine etickej výchovy, ale ktoré sa aj na základe
nej majú transformovať a žiť v rodine, v škole, v každodennosti a týmto oblastiam sa autor v monografii
venuje. Sú to témy, ktoré sa bytostne dotýkajú každého z nás, a na ktoré je potrebné obrátiť pozornosť,
obzvlášť v dobe, kedy ľudskosť a nesebeckosť sú
skôr výnimočné a prestávajú byť samozrejmosťou,
Autor Igor Lomnický reflektuje súčasnú školako by to malo byť.
skú prax, do ktorej majú byť dobre zvládnuté teoMonografia dodržuje členenie na úvod a záver retické poznatky vsadené. V poslednej kapitole sa
a obsahuje štyri kapitoly. V úvode autor predstavu- zamýšľa s ohľadom na cieľ a model etickej výchovy,
je svoje zameranie a smerovanie ďalších kapitol. ako úspešne vyučovať tento predmet a tiež nad dôPredovšetkým kľúčovú tému etickej výchovy, pro- ležitosťou učiteľa. O tom, že cieľom etickej výchovy
sociálnosť, ktorá v sebe zahŕňa všetky potrebné atri- je pretransformovať ju do bežného života, aby sa
búty ľudskosti. Každá podkapitola sa začína citlivo stala našou súčasťou, svedčia aj jeho námety na
a vhodne vybraným citátom, ktorý nielen „navnadí“ premýšľanie o prosociálnosti, kde využil autentické
a posilňuje podkapitolu, ale aj vypovedá o autoro- výpovede na témy, ktoré sú do etickej výchovy vsadené.
vom rozhľade.
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