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ETICKÁ VÝCHOVA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v 

ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie. Pri plnení tohto cieľa sa využíva primárne zážitkové učenie, ktoré popri 

informáciách účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, 

ktoré je s nimi v súlade. 

Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je rozvoj sociálnych zručností 

(otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…), ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej 

prevenciu porúch správania a učenia. 

Žiaci sú vedení k harmonickým a stabilným vzťahom v rodine, na pracovisku a k spoločenským skupinám. Získajú kompetencie 

samostatne a zodpovedne  sa rozhodovať v oblasti sexuálneho správania. Budú pripravení rešpektovať profesionálnu etiku 

založenú na zodpovednosti a úcte k zákazníkovi (odberateľovi). 

Tento ŠVP etickej výchovy je určený pre štvorročné a päťročné študijné odbory. 

 

CIELE PREDMETU  

Žiaci: 

 nadobudnú komunikačné spôsobilosti ako sú prezentácia vlastných názorov, vedenie dialógu, diskusie, odmietanie 

manipulácie,  kultivované vyjadrovanie citov potrebné na vzájomné spolužitie, 
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 osvoja si pravidlá konštruktívnej kritiky, 

 rozvinú sebaoceňovanie a sebaovládanie, 

 uznajú za najvyššiu hodnotu život človeka a všetko, čo ho rozvíja, 

 pochopia pravidlá vzájomného spolužitia rodiny, 

 prejavia ochotu participovať na živote svojej rodiny, 

 uznajú dôležitosť autority, 

 akceptujú inakosť v oblasti názorov, sexuálnej orientácie, zvykov, kultúr, 

 pochopia dôležitosť nezávislosti od vecí, drog, sexu, médií, 

 osvoja si poznanie metód regulácie počatia, 

 porozumejú hodnotám priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, 

 pochopia riziká spojené s predčasným sexuálnym životom, 

 osvoja si rešpektovanie etických zásad v práci, 

 osvoja si prosociálne správanie ako jednu z podmienok naplneného života. 

 

 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru 
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Výkonový štandard Obsahový štandard  Tematický celok 

 dokážu začať, rozvíjať a ukončiť rozhovor 

v súlade so zásadami spoločenskej 

komunikácie 

 vymenujú pravidlá konštruktívnej kritiky 

 vyjadrujú kultivovane svoje city 

 rozlišujú manipuláciu v komunikácii 

 správajú sa asertívne 

 

 

 

 

 aplikujú základné komunikačné spôsobilosti 

vo vlastnej rodine 

 participujú pozitívne na živote rodiny 

 zaujímajú sa o členov širšej rodiny 

 vysvetlia pôvod a zmysel rodových 

stereotypov 

 

 rozhovor, pravidlá rozhovoru 

 empatia v komunikácii 

 diskusia a jej pravidlá 

 city, pocity, spôsob ich vyjadrenia 

 manipulácia, typy manipulátorov, spôsob 

odmietnutia manipulácie 

 asertívne práva a manipulačné povery 

 

 

 

 

 rodinné pravidlá, spoločný priestor, intimita, 

odpúšťanie, empatia, zdieľanie, blízkosť, 

pomoc, participácia, špecifiká členov rodiny 

– otec, matka, súrodenec, starý rodič, širšia 

rodina 

 funkcie rodiny, vzájomnosť, emocionalita, 

hospodárnosť, podpora 

 rodinné dedičstvo, zvyky, kultúra, 

Komunikácia 

 

 

 

 

 

 

 

Dobré vzťahy v rodine 



Vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie 

 

© Štátny pedagogický ústav 

 

jedinečnosť rodiny 

 rodové stereotypy, ich pôvod a zmysel 

 

 

 objasnia význam dôstojnosti ľudskej osoby 

 rozlišujú silné a slabé stránky svojej 

osobnosti 

 prejavujú sebaúctu v bežných situáciách 

 vysvetlia dôvody rešpektu voči ľudskej osobe 

 akceptujú inakosť v oblasti názorov, 

sexuálnej orientácie, zvykov, kultúr 

 uznávajú dôležitosť autority 

 pôvod dôstojnosti ľudskej osoby 

 princíp jedinečnosti, neopakovateľnosti, 

nenahraditeľnosti ľudskej osoby 

 sebaúcta, sebaovládanie, rešpekt voči iným 

 akceptácia ľudí s rozdielnosťou vo 

svetonázore, sexuálnej orientácii, zvykoch,  

kultúre 

 autorita – jej pôvod a dôvody 

Dôstojnosť ľudskej 

osoby 

 vymenujú zásady etiky sexuálneho života 

 vysvetlia a rozlišujú metódy regulácie 

počatia 

 rozpoznajú príčiny a dôsledky pohlavných 

chorôb 

 hovoria úctivo o otázkach sexuality 

 prejavujú rozvahu pri nadväzovaní 

intímnych vzťahov  

 počatie života, prenatálny život, embryo 

 fyziologická a emocionálna príťažlivosť 

opačných pohlaví 

 predčasný sex 

 etika sexuálneho života 

 regulácia počatia, metódy antikoncepcie, 

prirodzené metódy regulácie počatia 

 zodpovednosť, citlivosť, sebaovládanie 

Etika sexuálneho života 
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 vernosť jednému partnerovi 

 sociálno-patologické javy vyplývajúce 

z nezriadeného sexuálneho života 

 uvedú príklad zásad v etickom kódexe 

zamestnanca 

 rešpektujú pravidlá „fair play“ pri spoločnej 

práci v škole 

 vyriešia jednoduchú etickú dilemu vo 

vzťahu k zákazníkovi (odberateľovi práce) 

 

 profesijná etika, zodpovednosť, šetrnosť, 

ochota, úcta, vytrvalosť, trpezlivosť, 

loajalita zamestnanca 

 etický kódex zamestnanca 

Etika práce 

 rozlišujú medzi jednotlivými druhmi 

prosociálneho správania 

 rozlišujú jasne dobro od zla 

 aplikujú v žiackom, kamarátskom kolektíve 

a v rodine prosociálne správanie 

 vytvoria rebríček hodnôt prosociálneho 

človeka 

 

 druhy prosociálneho správania: 

spolupráca, pomoc, dávanie, delenie sa, 

priateľstvo 

 znaky prosociálneho správania: 

nezištnosť, osobné zaangažovanie, 

akceptácia prijímateľom 

 nezištnosť v medziľudských vzťahoch 

Prosociálne správanie 
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