
Filozofia 66, 7  721  

 
___________________________________________________________________________ 

 

SPRÁVA Z KONFERENCIE APLIKOVANÁ ETIKA 

A PROFESIONÁLNA PRAX  
 

Konferenciu, na ktorej sa zišlo vyše štyridsať vysokoškolských pedagógov, vedec-
kých pracovníkov, zástupcov profesionálnej praxe a doktorandov zo Slovenska, Čiech 
a Poľska, zorganizovala v dňoch 22. – 23. júna 2011 Katedra etiky a aplikovanej etiky 
FHV UMB v Banskej Bystrici. Hlavným cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor na 
diskurz o problémoch, s ktorými je v súčasnosti konfrontovaná aplikovaná etika ako teo-
retická disciplína, ako aj na výmenu skúseností z  implementácie etických kódexov v jed- 
notlivých oblastiach profesionálnej praxe.  

Konferencia bola rozdelená na dve základné časti. Prvá časť bola venovaná úvod-
ným prednáškam. Prednáška P. Fobela reflektovala postavenie aplikovanej etiky v súčas- 
nosti a možnosti etickej expertízy. Poukázala na to, že oblasti, ktorá je u nás ešte stále 
považovaná za príliš odťažitú, je v iných európskych krajinách venovaná zvláštna pozor-
nosť. A. Remišová analyzovala vybrané problémy aplikácie podnikateľskej etiky vo fi-
remnej praxi. Na zrovnovážnenie teoretických poznatkov s potrebami podnikateľskej 
praxe uviedla niektoré praktické metódy, používané pri riešení etických problémov, ako 
aj príklady etických dilem z praktického podnikateľského života. Príspevok Z. Palovičo-
vej tematizoval problematiku axiologických východísk jednotlivých profilácií sociálnej 
práce a odlišných praktických konzekvencií, ku ktorým tieto interpretácie vedú. Úvodné 
prednášky zhrnuli ťažiskové problémy a trendy v súčasnej aplikovanej etike, dokumento-
vali slabiny súčasného stavu aplikovanej etiky na Slovensku  a ponúkali alternatívy práve 
v oblasti rozpracovávania jednotlivých špeciálnych aplikovaných etík, reflektujúcich 
kľúčové problémy tej-ktorej profesionálnej oblasti.  

Druhá časť konferencie bola rozdelená do troch tematických blokov. V rámci prvého 
odzneli prednášky týkajúce sa podnikateľskej etiky. Pozornosť bola venovaná podnika-
teľskej etike ako súčasti spoločenskej zodpovednosti podnikov (Z. Búciová). Zaujímavé 
boli vystúpenia zaoberajúce sa požiadavkami na odbornú špecializáciu odborníka imple-
mentujúceho etiku v podnikateľskom prostredí (K. Jadáš), ako aj príkladom osvedčených 
praktík v riadení ľudských zdrojov pri predchádzaní etickým problémom na pracovisku 
(A. Kuzior, A. Lašáková a i.). V druhom bloku vystúpení odzneli prednášky z oblas-
ti vojenskej etiky (J. Rojík), akademickej etiky (G. Guitcheva, G. Plátková-Olejáro- 
vá), prednášky venované problematike chudoby a ľudských práv (V. Ďurčík). Zvláštna 
pozornosť bola venovaná aplikácii metódy prípadových štúdií vo výučbe aplikovanej 
etiky (D. Fobelová). Tretí blok sa týkal teoretických problémov a inštituionalizácie bioe-
tiky (M. Fialíková, D. Kovaľová, A. Lešková Blahová), medicínskej etiky (G. Kaliská)  
a etickým dilemám v sociálnych službách (D. Ignjatovičová). Tak ako v predošlom bloku 
okrem analýzy teoretických otázok, ktoré treba vo vzťahu k praxi a v príprave expertov 
na etiku riešiť, pozornosť bola venovaná praktickým skúsenostiam slovenských a zahra- 
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ničných expertov z oblasti inštitucionalizácie etiky v týchto profesiách, skúsenostiam  
z oblasti etického poradenstva a  etickej expertíznej činnosti a iných foriem eticko-pro- 
fesionálnej praxe.  

Špeciálna pozornosť bola v rámci konferencie zameraná na doktorandov z jednotli-
vých slovenských a českých  vysokoškolských a akademických pracovísk. Ich vystúpe-
niam bol vyčlenený samostatný priestor, v rámci ktorého prezentovali výskumné 
zameranie svojich dizertačných prác z oblasti aplikovanej etiky. 

V priebehu diskusií, ktoré neustále prebiehali i mimo konferenčných priestorov, sa 
ukazovalo, že etické dilemy sú nielen predmetom teoretického výskumu, ale že na ne 
narážajú aj predstavitelia rôznych profesií. Druhý deň rokovania ukončil okrúhly stôl, 
ktorého predmetom bola diskusia týkajúca sa odbornej prípravy špecialistov na apli- 
kovanú etiku. Ako poskytnúť študentom solídnu orientáciu v aplikovanej etike, jej dru- 
hoch, metódach a postupoch, ale zároveň ako aj prostredníctvom praktických skúseností 
naučiť poslucháčov, aby dokázali pôsobiť  ako aktéri inštitucionalizácie etiky v orga- 
nizáciách? Aké postupy uplatniť pri účinnej a systémovej inštitucionalizácii etiky na Slo- 
vensku? Ako prekonávať skepsu z inštitucionalizácie etiky? V diskusii najrazantnejšie 
zarezonovala požiadavka vytvorenia inštitucionálnej základne pre spoluprácu odborníkov 
z domácich aj zahraničných inštitúcií. Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV UMB za- 
bezpečí vydanie zborníka z konferencie.  

                                                                                                  
                                                                                                        Zuzana Palovičová 

 

 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


