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Čo sa počas štúdia naučíte...
Neovládate ruský jazyk? Nevadí! Tím skúsených učiteľov 
a lektorov vás povedie od prvých písmen azbuky až 
po plynulú komunikáciu v ruskom jazyku. Osvojíte si 
širokú slovnú zásobu a gramatické učivo. Zasvätíme vás 
do bohatstva ruskej klasickej i modernej literatúry i do 
dejín a kultúry Ruska. Ak budete chcieť, nahliadnete 
aj do špecifických rečových zručností a naučíte sa 
prekladať a tlmočiť. Dáme vám do rúk účinné metódy 
a stratégie, pomocou ktorých budete vedieť odovzdať 
získané vedomosti aj vašim budúcim študentom. 
Katedra má pre vás pripravenú hodnotnú a ľahko 
dostupnú študijnú literatúru.

Život na katedre
Chcete na vlastné oči vidieť krásy ruskej architektúry, 
spoznať divadelné umenie, navštíviť Treťjakovskú ga-
lériu, alebo sa len tak poprechádzať po Moskve? Nie je 
nič ľahšie! Letenka do Moskvy čaká na každého z vás. 
Na niekoľkomesačnom (min. 3 mesiace) študijnom 
pobyte sa nielen veľa naučíte, ale vrátite sa bohatší 
o  nezabudnuteľné zážitky. Chcete spoznať krásu rus-
kých ľudových piesní alebo šansónov či protestsongov? 
Príďte a  zaspievajte si s  nami! Radi by ste sa zdoko-
nalili v  ruskom jazyku inde ako v  školských laviciach? 
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Čo sa počas štúdia naučíte...
Získate poznatky o základných problémoch a teoretic-
ko-metodologických východiskách v oblasti filozofickej 
etiky (všeobecná etika), spoznáte zákonitosti fungova-
nia etických princípov v celej spoločnosti i v rámci soci-
álnych vzťahov (sociálna etika), zistíte, aké sú súvislosti 
medzi etikou, morálkou, mravnou kultúrou a nábožen-
stvami sveta – súčasnými i minulými. V predmete bio-
etika budeme spoločne uvažovať o etických hraniciach 
v biologických vedách, v disciplíne etika dobrého života 
porovnáme a  z  rôznych uhlov pohľadu rozoberieme 
etiku dobrého života na pozadí aristotelovskej filozo-
ficko-etickej tradície a diagnózy súčasnej doby. Iste vás 
zaujme etický rozmer výchovy v rodine a nahliadnete aj 
do sexuálnych a rodových štúdií.

Život na katedre
Máte radi literatúru science-fiction? Chcete sa pozrieť oča-
mi etika na dokonalých vojakov, robotov-humanoidov 
alebo geneticky modifikované zvieratá? Kam až môže 
veda v mene pokroku zájsť? Kde sú jej etické mantine-
ly? Alebo vás skôr baví riešenie súčasných etických dilem? 
Čo myslíte, mal by mať lekár právo ukončiť neznesiteľ-
né utrpenie pacienta eutanáziou (smrťou z  milosti)? 
Je naše zákonodarstvo v tomto smere príliš humánne 
alebo naopak? Rozmýšľajte, skúmajte a prezentujte svoje 
názory napríklad na súťaži ŠVOUČ alebo na odborných 
seminároch a konferenciách, ktoré katedra pravidelne 
organizuje. Radi si vypočujeme vaše nové názory na 

ETIKA
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Filozofická fakulta  
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
Tel. è.: +421 (0) 37/6408 444
www.ff.ukf.sk

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Hodžova 1, 949 74 Nitra
Tel. è.: +421 (0) 37/6408 386
E-mail: ketiky@ukf.sk
Web: www.kvae.ff.ukf.sk

staronové témy. Chcete nazbierať odborné skúsenosti 
v  zahraničí? Žiaden problém. Vycestujte na výmenný 
študijný pobyt na partnerské univerzity do Poľska, 
Českej republiky, Kanady alebo Škótska. Chcete získať 
kvalitné vzdelanie v odbore etika na Slovensku? Vidíte 
na GPS UKF Nitra? Správna voľba! Nesklameme vás!

Čo s diplomom v rukách?
Ako odborník na prípravu etického kódexu v  rámci 
profesie i  na riešenie situácií súvisiacich s  aplikova-
ním etických zásad sa uplatníte vo verejnom i  súk-
romnom sektore, štátnej službe alebo vo výchovných 
inštitúciách.
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