
Prezentácia študijných 
programov aplikovanej 
etiky na KVAE FF UKF

• APLIKOVANÁ ETIKA – ETIKA 
RIADENIA ĽUDÍ A PRÁCE 
(bakalárske štúdium)

• APLIKOVANÁ ETIKA – ETICKÁ 
EXPERTÍZA A ETICKÉ 
PORADENSTVO (magisterské 
štúdium)



VSTÚP DO 
LABYRINTU 
APLIKOVANEJ 
ETIKY (Bc.)



APLIKOVANÁ ETIKA - ETIKA 
RIADENIA ĽUDÍ A PRÁCE

Pridaj sa k nám na 
KVAE, lebo keď 
CHCEŠ, u nás 

SMIEŠ DOKÁZAŤ, 
že VIEŠ ... ☺

Čo je to dobro?  Dá sa dobro merať? Ako?

Aký je vzťah medzi ziskom a etikou? Čo je to CSR?

Čo je to spravodlivá mzda?

Ako viesť tím? Čo je to etický leadership?  Ako riešiť konflikty na pracovisku?

V čom spočíva efektivita koučingu? Ako motivovať? 

Aký je etický/á manažér/ka? 

Prečo používať rodovo-citlivý jazyk? 

Čo je to spravodlivá mzda? Prečo v priemere zarábajú ženy menej ako muži? 

Ako skúmať a merať firemnú kultúru a etiku? 



Čo získaš alebo aký bude tvoj profil?

• budeš ovládať nielen teoretické základy etiky, ale 
predovšetkým budeš schopný/á riešiť rozmanité morálne 
konfliktné situácie v rámci etiky vedenia ľudí v 
organizáciách

• absolvuješ témy nosného jadra, ako aj ďalších 
právnických, psychologických a aplikačných disciplín. 

• budeš mať znalosti z axiológie v rozsahu základných 
teoretických informácií o hodnotách, hodnotení, 
hodnotových systémoch

• budeš schopný/á formulovať prakticko-etické riešenia 
rôznorodých problémov v oblasti etiky vo vzťahu k 
rôznym oblastiam praxe, najmä však v oblasti vedenia 
ľudí v organizáciách. 

• získaš základné poznatky z oblasti etiky, na základe 
ktorých budeš schopný/á aktívne pôsobiť priamo v oblasti 
aplikovanej etiky a etiky vedenia ľudí v organizáciách



A čo po „škole“ alebo uplatnenie v praxi, 
keď už máš to Bc. ☺

• môžeš sa uplatniť v malých a stredných 
podnikoch verejného i súkromného sektoru

• dokážeš riešiť situácie súvisiace s aplikovaním 
etických zásad v oblasti riadenia organizácie a 
vedenia ľudí

• budeš schopný/á vysvetliť základné etické 
problémy v zamestnaneckých vzťahoch 
rôznym skupinám percipientov a navrhovať 
možné spôsoby ich riešenia

• budeš vedieť efektívne pracovať v riadiacich 
tímoch rôznych typov organizácií a firiem a 
aktívne sa podieľať na formovaní firemnej 
kultúry, etickej stratégie organizácie a 
motivácie v práci

• ALEBO: POĎ ĎALEJ NA MGR. ☺



VSTÚP DO 
LABYRINTU 
APLIKOVANEJ 
ETIKY (Mgr.)



APLIKOVANÁ ETIKA –
ETICKÁ EXPERTÍZA A ETICKÉ 
PORADENSTVO

Pridaj sa k nám na 
KVAE, lebo VERÍME, 

že CHCEŠ, VIEŠ, 
SMIEŠ a DOKÁŽEŠ 

zlepšiť tento svet ☺

Prečo je etická voľba častokrát taká náročná? Kde sú hranice našej slobody?

V čom spočíva zodpovednosť médií? Aká je to (ne)etická reklama?

Aký je to človek „postmoderný“? Čo je to (ne)etický konzumerizmus?

Kam až môžeme zájsť v mene vedy a pokroku? Ako digitálne technológie 
ovplyvňujú naše životy?

Ako vplýva globalizácia na trh práce? Sú sociálne nerovnosti 
ospravedlniteľné?

Na čo sú nám etické kódexy?

Sme tolerantní voči iným kultúram? Čo je to tolerancia?

Aký je to rodovo citlivý prístup v etike?



Čo získaš alebo aký bude tvoj profil?

• budeš schopný/á aktívne pôsobiť priamo v oblasti 
aplikovanej etiky, etiky profesijných činností

• vyprofiluješ sa na špeciálne aplikované etiky, disciplíny 
zamerané na manažérsku teóriu, ako aj príbuzné 
spoločensko-vedné disciplíny 

• budeš schopný/á aplikovať nadobudnuté poznatky do 
praxe v oblasti etickej expertízy a etického poradenstva

• dokážeš vykonávať funkciu 
profesionálneho/profesionálnej etika/etičky v štátnom 
alebo súkromnom sektore

• môže sa uplatniť ako odborník/odborníčka, ktorý/á bude 
schopný/á viesť ľudí, prípadne diagnostikovať a riešiť 
eticko-humánne dilemy v organizácii a zabezpečovať jej 
sociálnu integritu, ako aj vnášať organizačnú kultúru



A čo po „škole“ alebo uplatnenie v praxi, 
keď už máš to Mgr. ☺

• absolvent/absolventka budeš disponovaný/á odbornou profesijnou 
erudovanosťou pri výkone povolania v štátnych, verejných alebo 
súkromných inštitúciách, na pôde výchovných inštitúcií ako aj v 
rôznych oblastiach praxe (inštitúty etiky, poradenské centrá, etické 
komisie a pod.)

• môžeš sa podieľať na tvorbe profesionálnych etických kódexov 
pracovníkov rozličných profesií a navrhovať ich znenie, na základe  
orientácii v právnych normách

• môžeš pracovať v národných a medzinárodných etických komisiách, 
expertných tímoch, riadiacich orgánoch a výboroch pre 
posudzovanie stavu etického rozhodovania v rôznych oblastiach 
života spoločnosti a spoločenských vzťahov

• budeš schopný/á ako profesionálny/a etik/etička pôsobiť s 
dlhodobým programovým zameraním v oblasti etického 
poradenstva. 

• Budeš spôsobilý/á vykonávať etický audit a etickú expertízu

• ALEBO: POĎ ĎALEJ NA PhD. ☺



KONTAKT
KATEDRA VŠEOBECNEJ A 
APLIKOVANEJ ETIKY FF UKF 
V NITRE

• E-mail: ketiky@ukf.sk

• Telefón: +421 37 640 83 86

• Adresa:
Hodžova 1
Nitra, 949 74 (2. poschodie)

• Web KVAE: http://kvae.web2v.ukf.sk/

• FB KVAE: https://www.facebook.com/kvaeUKF/

• FB Eticech: 
https://www.facebook.com/groups/374023683401911/

• Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCr8NQ4kcp1iVN2l4n0Po2yQ
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