
Prezentácia učiteľských 
študijných programov 
na KVAE FF UKF

• ETICKÁ VÝCHOVA V KOMBINÁCII 
S INÝM PREDMETOM 
(bakalárske štúdium)

• ETICKÁ VÝCHOVA V KOMBINÁCII 
S INÝM PREDMETOM 
(magisterské štúdium)



VSTÚP DO 
LABYRINTU 
ETICKEJ 
VÝCHOVY (Bc.)



ETICKÁ VÝCHOVA (Bc.)

Etická výchova ako 
šanca pre ľudskosť, 

zážitok zo stretnutia, 
myšlienky na 
poučenie aj 
pobavenie

Etická výchova je mi 
inšpiráciou na každý deň, lebo 

viem byť sám/sama sebou, 
viem žiť s druhými, viem ako 

byť lepším človekom, ako 
spolupracovať, ako 

pomáhať,...



Čo získaš alebo aký bude 
tvoj profil?
• získaš základné poznatky z vied o teóriách výchovy a 

vzdelávania, ako aj z oblasti etická výchova a základov 
etiky 

• absolvuješ témy a jednotky nosného jadra a okrem toho 
disciplíny pedagogicko-psychologické a aplikačné

• nadobudnuté teoretické poznatky budeš vedieť tvorivo 
aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese, formovať 
morálne postoje žiakov a žiačok a rozvinúť ich záujem o 
celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie

• dokáže rozpoznať miesto eticko-humánnych hodnôt v 
živote človeka a pedagogicky pôsobiť v priestoroch 
morálnych konfliktov, týkajúcich sa každodenného 
praktického života

• dokáže správne pedagogicky komunikovať, ovládať 
princípy empatie, vieš vhodne aplikovať zásady 
asertívneho správania pri výkone svojho povolania a 
pod. 



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

• môžeš sa uplatniť predovšetkým v rámci učiteľstva 
predmetu Etická výchova na ZŠ a SŠ, ako 
pedagóg/pedagogička vo vzdelávacích, výchovných 
a mimoškolských zariadeniach a centrách voľného času

• dokážeš pedagogicky pôsobiť v duchu etickej výchovy vo 
výchovných zariadeniach a vplývať na zverené osoby pri 
dôležitých životných rozhodnutiach, pri rozlišovaní dobra 
a zla v každodenných situáciách, napríklad pri práci s 
delikventnou mládežou a pod. 

• dokážeš základné etické problémy vysvetliť rôznym 
skupinám žiakov a žiačok a navrhovať možné spôsoby ich 
riešenia. 

• dokážeš analyzovať a riešiť etické problémy na úrovni 
zvládnutia základnej problematiky etickej výchovy

• dokážeš organizovať svoje ďalšie vzdelávanie v odbore a v 
príbuzných disciplínach..

ALEBO: POĎ ĎALEJ NA MGR. ☺



VSTÚP DO 
LABYRINTU 
ETICKEJ 
VÝCHOVY 
(Mgr.)



ETICKÁ VÝCHOVA (Mgr.)

Etická výchova ako 
šanca pre ľudskosť, 

zážitok zo stretnutia, 
myšlienky na 
poučenie aj 
pobavenie

Etická výchova je mi 
inšpiráciou na každý deň, lebo 

viem byť sám/sama sebou, 
viem žiť s druhými, viem ako 

byť lepším človekom, ako 
spolupracovať, ako 

pomáhať,...



Čo získaš alebo aký bude 
tvoj profil?
• nadobudneš spôsobilosť pre výučbu etiky a etickej výchovy na školách 

základného a stredného stupňa - získaš plnú odbornú a pedagogickú 
kvalifikáciu.

• absolvuješ okrem tém a jednotiek nosného jadra aj relevantný počet 
pedagogicko-psychologických, didaktických a praktických disciplín 

• dokážeš sa koncepčne a s programovým zacielením venovať 
pedagogickej práci a môžeš tiež pôsobiť ako pedagóg/pedagogička a 
riadiaci/a pracovník/pracovníčka vo výchovných zariadeniach a v 
pedagogických inštitúciách, a to aj vo vedúcich funkciách

• môžeš sa venovať prednáškovej činnosti v rámci kurzov slúžiacich na 
zvýšenie odbornej kvalifikácie a etického vedomia 
pracovníkov/pracovníčok v štátnej službe, vo verejnej správe, ale aj v 
ostatných významných korporáciách, ktoré cielene budujú etický profil 
svojho manažmentu. 

• si spôsobilý/á sledovať nové poznatky v príbuzných disciplínach ako sú 
pedagogika, andragogika, psychológia a sociológia

• máš dobré praktické skúsenosti z cvičení, ktoré môže vhodne využiť vo 
vyučovacom procese.



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

• získaš spôsobilosť pre výučbu etickej výchovy na 
základných školách a na stredných školách v 5. - 13. 
ročníku s plnou odbornou a pedagogickou kvalifikáciou

• môže sa uplatniť ako pedagóg/pedagogička v 
pedagogických inštitúciách a vzdelávacích zariadeniach

• konkrétne sa môže uplatniť aj napr. na vysokých školách, 
ako samostatný teoretický pracovník, ako učiteľ, v 
mimoškolských zariadeniach, v kultúrno-spoločenských 
inštitúciách, v rôznych vzdelávacích inštitúciách, 
redakciách, v odborných ústavoch, vo vedeckých 
pracoviskách a pod. 

• osobitne úspešní/é absolventi/absolventky môžu 
pokračovať v štúdiu v príslušnom programe a ďalej 
pôsobiť ako vysokoškolskí/é pedagógovia/pedagogičky a 
vedeckí/é pracovníci/pracovníčky na univerzitných a 
ostatných akademických pracoviskách.

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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