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The aim of the paper is to pick out the grounds of the fact, that more and more professional ethics codexes are permanently being formulated. The author (she) highlights the essence, the menanig and the functions of professional ethics codexes,
seeing them as the institutionalized forms of professional ethics, which is a part of
applied ethics. She puts stress on the connections between the society, the profession and its ethical codex. The philosophical and ethical grounds of the professional ethics codexes are examined as well.

Najznámejöou a zrejme najstaröou verziou profesijného etického kódexu j e Hippokratova prÌsaha, ktorá sa traduje uû od 5. storoËia p.n.l. Povolanie lekára sa v kaûdej
spoloËnosti tradiËne spája s existenciou zreteæne definovanej profesijnej etiky. Podobne
j e to pri uËiteæskom povolanÌ Ëi povolanÌ právnika a kÚaza. Za posledné dve desaùroËia
vöak nastala doslova explózia vo vytváranÌ nov˝ch etick˝ch kódexov pre najrôznejöie
profesie. A tak dnes existuje etick˝ kódex pre informatikov, softvérov˝ch inûinierov,
ûurnalistov, manaûérov, psychológov, psychiatrov, psychoterapeutov, vychovávateæov,
prekladateæov, tlmoËnÌkov, vedcov, inûinierov, univerzitn˝ch profesorov atÔ. ([10];
[17]).
Cieæom tohto Ëlánku j e zamyslieù sa nad prÌËinami nepretrûite rastúceho mnoûstva
profesijn˝ch etick˝ch kódexov. V Ëom spoËÌva podstata, v˝znam a funkcie profesijn˝ch
etick˝ch kódexov ako súËasti profesijn˝ch etÌk? Majú tieto kódexy napriek obsahovej
a formálnej rozmanitosti spoloËné etické jadro? Aké sú filozofické a etické v˝chodiská
profesijn˝ch kódexov?
1. Potreba etickej regulácie. Charakteristick˝m znakom modernej spoloËnosti j e
j e j pluralizmus. Pluralita názorov, presvedËenÌ náboûenstiev, kultúr na individuálnej
úrovni sa prejavuje ako individualizácia a robÌ, ako hovorÌ J. Buchanan, z indivÌdua
"koneËn˝ zdroj hodnôt" ([5], 586). Individualizácia otvára dvere etickému relativizmu
a subjektivizmu v oblasti morálky. Súkromn˝ ûivot jednotlivca sa riadi právom ûiù
podæa vlastn˝ch predstáv o dobrom ûivote, právom na slobodnú voæbu vlastn˝ch rozhodnutÌ, ako a j právom vychádzaù z etick˝ch princÌpov, ktoré sú jeho presvedËeniu najbliûöie. V osobnom ûivote dominuje etick˝ relativizmus a subjektivizmus, ohraniËen˝
vöak poûiadavkou reöpektovaù a akceptovaù práva in˝ch æudÌ.
PrÌstup subjektivizmu a etického relativizmu nie j e vöak vhodn˝m metodologick˝m
v˝chodiskom pre konanie na poli rôznych profesiÌ, kde by subjektÌvne presvedËenie
a rozhodnutie jednotlivca mohlo viesù k veæk˝m ekologick˝m Ëi sociálnym stratám. Preto na realizáciu úloh, vypl˝vajúcich z deæby práce v spoloËnosti, j e nevyhnutné vytvoriù urËité etické smernice pre Ëinnosù vöetk˝ch Ëlenov danej praktickej oblasti
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s cieæom zjednotiù a koordinovaù danú profesijnú skupinu v zodpovednom prÌstupe ku
vöetk˝m jednotlivcom a skupinám, ktor˝ch sa dotkne ich Ëinnosù alebo rozhodnutie.
Táto tendencia j e dnes o to v˝znamnejöia, ûe Ëinnosù mnoh˝ch profesiÌ má dosah
nielen na bezprostredn˝ okruh æudÌ, ale ûe má obrovsk˝ vplyv na æudÌ a skupiny (ale a j
ûivotné prostredie), ktoré sú vzdialené od miesta rozhodnutia tisÌcky kilometrov, resp.
môûe ovplyvniù a j nasledujúce generácie. Ako prÌklad moûno uviesù Ëinnosù vedcov,
v˝skumnÌkov, informatiko v, politikov, ekonómov, burzov˝ch maklérov, jadrov˝ch inûinierov, ale a j novinárov, vojensk˝ch expertov, spravodajcov a pod. Moment globalizácie ekonomiky, vznik svetového hospodárskeho systému a informaËnej spoloËnosti
len umocÚuje tieto skutoËnosti. Pritom sme svedkami nepretrûitého vznikania nov˝ch
a nov˝ch povolanÌ, novej diferenciácie a öpecializácie v oblasti spoloËenskej deæby
práce. Na fungovanie t˝chto nov˝ch profesiÌ j e nevyhnutné popri ich odbornom raste
vytvoriù urËit˝ etick˝ rámec, v ktorom by sa mali vo svojej profesii pohybovaù, ktor˝ by
nemali prekroËiù. Ide o integráciu vedeckej, inötrumentálnej a etickej racionality
s cieæom daù prednosù uvaûovaniu a zodpovednosti pred Ëist˝m logick˝m myslenÌm,
pred Ëist˝m ratiom. Ide o v˝zvu konaù rozumne, aby "akt rozumu" bol v súlade s aktom
"cieæavedomej vôle a morálneho citu" ([6], 14).
Z teoretického hæadiska j e neb˝val˝ nárast profesijn˝ch etick˝ch kódexov prejavom búrlivého rozvoja profesijn˝ch etÌk, ktor˝ j e spät˝ s rozvojom aplikovanej etiky
v druhej polovici dvadsiateho storoËia.
2. Podstata a v˝znam profesijnej etiky. Profesijné skupiny si vypracúvajú také
morálne normy a princÌpy, ktoré im pomáhajú v profesijnej Ëinnosti rozoznaù správne
od nesprávneho, voliù dobro a konaù tak, aby neökodili in˝m æuÔom. In˝mi slovami,
vytvárajú si svoju vlastnú profesijnú etiku, ktorá vyjadruje súhrn morálnych noriem
a hodnôt charakteristick˝ch pre danú profesiu.
Podæa Forschnera profesijná etika oznaËuje tú Ëasù morálnofilozofick˝ch teóriÌ,
ktoré sa zaoberajú povinnosùami vypl˝vajúcimi zo öpecifick˝ch úloh rôznych profesiÌ
v spoloËnosti, v ktorej existuje deæba práce ([8], 24).
Profesijnú etiku chápeme ako súËasù aplikovanej etiky, teoretickú reflexiu profesijnej morálky. Pojmy profesijná morálka a profesijná etika sú v˝znamovo veæmi blÌzke
a v literatúre sa prevaûne pouûÌvajú ako synonymá. Pojmom profesijná etika sa odliöuje
kritická teoretická reflexia morálky profesie od samotnej morálky profesie, zv˝razÚuje
sa j e j cieæavedom˝ a systematick˝ charakter, j e j hæadanie a tvorba etického rámca pre
danú profesiu.
Profesijná etika sa prejavuje na dvoch základn˝ch úrovniach: na individuálnej
a na inötitucionálnej. Na individuálnej úrovni ide o individuálnu etiku jednotlivého indivÌdua a na druhej úrovni o skupinovú etiku, ktorá sa inötitucionalizovala. Existencia
profesijnej etiky j e zdrojom formovania stavovskej cti - vedomej hrdosti na prÌsluönosù
k danej profesii a vedomého plnenia morálnych povinnostÌ, ktor˝mi sa v˝kon tejto profesie reguluje.
Profesijná etika plnÌ funkciu regulátora správania Ëlenov skupiny v súlade
s hodnotami, morálnymi normami a etick˝mi princÌpmi profesijnej skupiny. Profesijná
etika j e najednej strane spätá s poûiadavkami spoloËnosti k tejto profesijnej skupine, na
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druhej strane j e spojená so záujmami individuálnych Ëlenov skupiny. Profesijná etika j e
tak odrazom prieniku spoloËensk˝ch, skupinov˝ch a individuálnych hodnôt.
Obsah profesijnej etiky j e rozdielny, závisÌ od charakteru, zamerania a öpecifiká
pracovnej Ëinnosti. Cieæom profesijnej etiky j e zabezpeËiù, ûe daná práca bude vykonávaná dobre ([4], 156). Ako podot˝ka Brezinka, na dobre vykonanej práci má záujem mnoho subjektov - vlastne celá spoloËnosù, veÔ kaûd˝ vykonáva nejakú Ëinnosù aj e
odkázan˝ na v˝sledky práce in˝ch. ZároveÚ j e vöak dobre odvedená, t.j. poctivo
a kvalitne vykonaná práca, a j prácou v prospech samotnej profesijnej skupiny. T˝m, ûe
sa zvyöuje j e j spoloËenská prestÌû, sebaúcta, rastú a j prÌjmy a istota ([4], 157). In˝mi
slovami, profesijná etika integruje záujmy skupiny, spoloËnosti a jednotliv˝ch Ëlenov
profesie.
2.1. Profesijná etika - skupinová etika. Profesijná etika j e svojou podstatou
skupinová etika. V kaûdej skupine sa vytvára urËit˝ ötruktúrovan˝ celok hodnôt, noriem,
zvyklostÌ, tradÌciÌ. Tieto skupinové duchovné faktory regulujú správanie svojich Ëlenov.
Morálne normy a princÌpy skupiny, ktoré sú jadrom j e j skupinového vedomia, sú
svojráznym prieseËnÌkom spoloËensk˝ch, individuálnych, ale a j samotn˝ch skupinov˝ch
javov. K najv˝znamnejöÌm skupinám, ktoré podstatn˝m spôsobom ovplyvÚujú správanie
Ëloveka, patria profesijné skupiny.
Jadrom profesijnej etiky j e profesijn˝ etick˝ kódex, ktor˝ v inötitucionalizovanej
podobe tvorÌ normatÌvny základ profesijnej etiky.
3. Podstata, v ˝ z n a m a funkcie profesijného etického kódexu. Profesijn˝ etick˝
kódex pôsobÌ ako kompas pre profesijnú Ëinnosù jednotlivca. Definuje morálny "hracÌ
priestor", v ktorom sa aktéri profesie môûu pohybovaù v súlade so vöeobecn˝mi predstavami o dobre a zle, zodpovednosti a spravodlivosti.
Profesijn˝ etick˝ kódex odráûa záujem urËitej profesijnej skupiny riadiù a regulovaù konanie svojich Ëlenov na základe ist˝ch etick˝ch pravidiel, ktoré vyjadrujú öpecifické postavenie a záujem práve danej skupiny. Funguje teda ako sebaregulátor
správania prÌsluönÌkov danej profesie.
Etick˝ kódex prezentuje skupinové, kolektÌvne etické normy a princÌpy, ktoré by
mali usmerÚovaù Ëinnosù kaûdého Ëlena skupiny. Kaûdé indivÌduum sa potom nachádza
pod vplyvom nielen vlastného morálneho presvedËenia, ale a j pod vplyvom spoloËensk˝ch morálnych pravidiel a skupinov˝ch pravidiel, resp. pod vplyvom moûn˝ch
sankciÌ vypl˝vajúcich z nedodrûania t˝chto pravidiel. Jeho konanie j e teda regulované
prostrednÌctvom rozliËn˝ch morálnych systémov, ktoré sa môûu zakladaù na rozliËn˝ch,
niekedy protikladn˝ch etick˝ch teóriách. Pre optimálny ûivot indivÌduaj e vhodná zhoda
hodnôt na vöetk˝ch troch úrovniach. V reálnom ûivote sa vöak Ëasto vyskytuje situácia,
keÔ súkromná morálka jednotlivca j e v ostrom konflikte s morálnymi normami poûadovan˝mi spoloËnosùou alebo skupinami, resp. jednou zo skupÌn, ktorej j e Ëlenom.
Etick˝ kódex profesie obsahuje len vöeobecné princÌpy, tvorÌ etick˝ rámec pre
urËitú profesiu, a nie j e jeho poslanÌm (a ani by to nebolo reálne), zachycovaù
a opisovaù vöetky eticky relevantné situácie, do ktor˝ch sa prÌsluönÌk danej profesie pri
j e j vykonávanÌ dostáva.
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Hlavnou funkciou kaûdého etického kódexu j e regulácia správania jednotlivca
alebo celej skupiny v súlade s ist˝mi skupinov˝mi etick˝mi normami. Profesijn˝ etick˝
kódex spája osobnú zodpovednosù jednotlivca so zodpovednosùou profesijnej skupiny
voËi spoloËnosti.
œalej, etick˝ kódex pomáha rieöiù konfliktné situácie, t.j. uæahËuje Ëlenovi profesijnej skupiny rozhodnúù sa v situáciách, keÔ sa nevie rozhodnúù, ako má rieöiù morálny
konflikt, keÔ hæadá odpoveÔ na otázku, Ëo j e nesprávne a Ëo j e správne, resp. Ëo j e
správnejöie.
V˝znamnou funkciou profesijn˝ch etick˝ch kódexovj e vytváranie návyku hodnotiù
svoje profesijné konanie v súlade s etick˝mi normami, priËom profesijné kódexy smú od
svojich Ëlenov poûadovaù vyööie morálne ötandardy. Profesijn˝ etick˝ kódex "pripomÌna", ûe etika j e súËasùou kaûdodennej odbornej praxe.
3.1. Profesia' - spoloËnosù - etick˝ kódex. Profesia ako inötitúcia slúûi ako normatÌvna referencia skupiny pre individuálnu prax. Etick˝ kódex profesie osvetæuje obom
skupinám normy, ktoré riadia profesijné správanie ([9], 109), a j keÔ samotná existencia
etického kódexu eöte neznamená, ûe toto povolanie j e "profesiou" podæa urËit˝ch charakteristÌk. U skutoËn˝ch profesiÌ j e vöak existencia etického kódexu jednou z ich charakteristick˝ch Ë‡t.
Etické kódexy profesie korigujú vzùah medzi profesiou a spoloËnosùou. Profesia
ako veæká skupinaj e zacielená na autonómiu a spoloËnosù poûaduje od tejto skupiny sociálnu zodpovednosù. SpoloËnosù predpokladá, ûe profesia bude vytváraù spoloËenské
hodnoty a participovaù na vzniku spoloËného dobra. SpoloËnosù a profesia sú teda
1

V súËasnosti n i e j e jednoznaËné, Ëo sa rozumie pod pojmom profesia. Je len zrejmé, ûe ku
klasick˝m profesiám, ak˝mi sú lekár, právnik, kÚaz, pribudli postupne nové, napr. inûinier, vedec,
finanËn˝ expert a pod., a vznikajú nepretrûite Ôalöie. V literatúre, najmä sociologickej
a ekonomickej, sa uvádza niekoæko definÌciÌ pojmu profesia, pritom j e typické definovanie prostrednÌctvom urËenia znakov, ktoré musÌ profesia spÂÚaù. (Podrobne sa tento problém analyzuje
v prácach Baylesa, Remiöovej, Staffelbacha ([2]; [13]; [14]). N i e j e naöÌm cieæom podrobne sa
zaoberaù znakmi nevyhnutn˝mi pre vznik profesie, preto sa len obmedzÌme na jeden zovöeobecÚujúci záver B. Staffelbacha [14],
Na základe uveden˝ch skúmanÌ uskutoËnil Sta‡felbach syntézu prvkov, ktoré sa
v súvislosti s profesiou uvádzajú ako rozhodujúce a konötitutÌvne, a konötatoval, ûe ide o päù
kæúËov˝ch znakov, ktor˝mi sa podæa neho odliöuje povolanie od profesie ([14], 197):
1. urËité öpecifické vedomosti a schopnosti;
2. systém, ktor˝ reguluje vzdelávanie a ktor˝j e zameran˝ na poskytovanie odborného vzdelania;
3. konkrétne normatÌvne stanoviská a oËakávania, ktoré sú vnútorne spojené s prÌpravou
odborn˝ch zruËnostÌ a návykov;
4. profesijná organizácia, ktorá reprezentuje povolanie navonok a reguluje udeæovanie licenciÌ a vzdelávanie (prÌpadne v spolupráci so ötátnymi orgánmi), ako a j správanie prÌsluönÌkov
daného stavu;
5. pravidlá stavu, povolania (etick˝ kódex, profesijná etika - A.R.).
Prehæad názorov o znakoch povolania Ëi profesie má kæúËov˝ metodologick˝ v˝znam pre
diskusiu o tom, Ëi urËité pracovné aktivity moûno definovaù ako povolanie Ëi profesiu. Dnes sa
naprÌklad vedie odborná diskusia o tom, Ëi manaûéra moûno chápaù ako profesiu [13].
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spojené, Frankel hovo¯Ì o "society-profession nexus" ([9], 109). KeÔûe profesia vpl˝va
na záujmy a dobro indivÌduÌ, ktoré sú závislé od j e j sluûby, a má vplyv a j na kæúËové sociálne inötitúcie, spoloËnosù má právo hodnotiù pôsobenie profesie, a to vo svetle technickej i morálnej dimenzie.
Profesie moûno teda nazvaù "morálnymi komunitami", ktor˝ch Ëlenovia sú spojenÌ
spoloËn˝mi aöpiráciami, hodnotami, prÌpravou a prezentujú stupeÚ rozvoja profesie ([9],
110). »lenovia tejto morálnej komunity sa rozliöujú ako indivÌduá a ako skupina, ktorú
spájajú nejaké ciele a dôvera v správnosù a zmysel t˝chto cieæov, ako i dôvera vo vhodnosù metód, ktor˝mi sa tieto ciele majú uskutoËniù, a a j dôvera vo vzùahy, ktoré sa vo
vöeobecnosti majú vytvoriù medzi Ëlenmi profesie a ostatn˝mi ([9], 110). V tejto súvislosti Frankel podot˝ka, ûe profesie produkujú budúce generácie - nie biologicky, ale sociálne.
Podæa Frankela práve morálna dimenzia pomáha ustanoviù a podporovaù vzùah
medzi profesiou ako skupinou individuálnych Ëlenov a t˝mi, ktorÌ pouûÌvajú profesionálny servis ([9], 110).
Pri profesii ide o to, aby kolektÌvne prijaté vhodné etické normy boli späté
s individuálnym praktick˝m v˝konom. Pri stretnutÌ s urËitou profesiou vkladáme totiû
dôveru nielen do individuálneho profesionálneho v˝konu, ale zároveÚ a j do profesijnej
skupiny. Pri kontakte s Ëlenom urËitej profesijnej skupiny vopred predpokladáme, ûe sa
bude správaù ako Ëlen tejto skupiny, ûe bude reöpektovaù preferencie, normy a hodnoty,
ktoré táto profesijná skupina prijala.
Frankel v tejto súvislosti podot˝ka, ûe profesionálna skupina j e viditeænejöia
a trvácnejöia entita ako individuálny profesijn˝ subjekt. Profesijná skupina má kolektÌvnu morálnu zodpovednosù, ktoráj e nedistributÌvna. Ide o "zakódovanú" zodpovednosù za túto profesiu ako celok nezávisle od etického stanoviska j e j individuálnych
Ëlenov. Etick˝ kódex vzniká vtedy, keÔ j e veæká diferencia v poznanÌ medzi dvoma stranami prichádzajúcimi do kontaktu, z ktor˝ch jedna potrebuje uspokojiù svoj dopyt po
urËitom tovare Ëi sluûbe a druhá túto sluûbu ponúka. Veæmi silná diferenciácia poznania
j e typická pre medicÌnu. VÔaka etickému kódexu môûe byù vzùah medzi lekárom
a pacientom ûivotaschopn˝, lebo dáva pacientovi (kupujúcemu) záruku, ûe jeho nevedomosù z oblasti medicÌny nebude zneuûitá druhou stranou, ktorá disponuje omnoho rozsiahlejöÌmi odborn˝mi poznatkami. Existencia tejto záruky j e nepÌsan˝m pozadÌm
kaûdého vzùahu laika a odbornÌka. Ak "nakupujeme" u právnika, náö vzùah k nemu j e
zaloûen˝ na dôvere, ûe nám poradÌ najlepöie moûné právne rieöenie náöho problému, ûe
nám svojou radou neuökodÌ. Podobne j e to s finanËn˝m poradcom. VerÌme, ûe nám svojou odbornou radou nespôsobÌ ökodu. Dôvera v odbornosù daného Ëloveka j e spojená
s dôverou k stavu a profesii, ktorú dan˝ Ëlovek zastupuje.
Etick˝ kódex slúûi teda v profesijnej Ëinnosti ako garancia, ûe daná profesia ako
celok bude poskytovaù vysoko odborné sluûby a nebude zavádzaù klienta, resp. nebude
zneuûÌvaù jeho nevedomosù Ëi bezmocnosù v danej situácii. VeÔ chor˝ Ëlovek nevie objektÌvne posúdiù, Ëi zvolená metóda lieËenia j e adekvátna jeho stavu, Ëi predpÌsané lieky
nie sú zbytoËne drahé, Ëi dÂûka lieËenia j e relevantná a pod. Je teda plne odkázan˝ nielen
na odbornosù lekára, ale a j na jeho zodpovedn˝ prÌstup k pacientovi.

Práve na profesiu lekára sa najviac upriamuje pozornosù spoloËnosti a uû tradiËne
kladie kaûdá spoloËnosù na profesiu lekára vysoké morálne poûiadavky. Za základ
lekárskej etiky sa v cel˝ch dejinách medicÌny povaûuje uû spomÌnaná Hippokratova
prÌsaha. A j keÔ väËöina obyvateæstva nepozná presné znenie Hippokratovej prÌsahy
(narodil sa okolo r. 460 p.n.l.), predpokladá sa, ûe j e j sæubom sa kaûd˝ lekár zaväzuje
neökodiù pacientovi, vykonávaù svoje povolanie poctivo a pomôcù kaûdému, kto potrebuje jeho pomoc, nezávisle od rasy, pohlavia alebo náboûenstva. V spoloËnosti
pretrváva urËitá tendencia neposudzovaù iné profesie z toho istého etického hæadiska
ako práve profesiu lekára. V literatúre sa naprÌklad Ëasto poukazuje na to, ûe správanie,
ktoré posudzujeme u lekára ako hodné odsúdenia, sa posudzuje omnoho benevolentnejöie ubiznismenov [1], A pritom ide o eticky relevantné javy. Lekár má slúûiù
æudskému ûivotu, má pomáhaù Ëloveku, ktor˝ potrebuje jeho pomoc, a neziötne túto
pomoc poskytnúù. Takéto poûiadavky by sa vöak mali klásù - v rôznych modifikáciách a j na iné profesie. »innosù kaûdej profesie by mala byù orientovaná na "sluûbu" ûivotu.1
Etické kódexy profesie sú v˝hodné pre obe strany: chránia æudÌ, ktorÌ pouûÌvajú
sluûby danej profesie, a zároveÚ sú prospeöné a j pre samotnú profesiu, lebo j e j vytvárajú
imidû dôveryhodnosti a zodpovednosti voËi klientom, ËÌm vytvárajú priaznivé prostredie
pre odbyt j e j sluûieb.
3.2. V ˝ h r a d y voËi profesijn˝m etick˝m kódexom. Etické kódexy sa neprijÌmajú
jednoznaËne pozitÌvne. Existuje urËitá nedôvera k ich pouûÌvaniu zaprÌËinená problémami sprevádzajúcimi ich implementáciu. NajËastejöie sa vyskytujú tieto námietky:
1. Profesijné etické kódexy sú Ëasto veæmi vöeobecné alebo ich formulácia j e
vágna, a tak nepredstavujú skutoËn˝ etick˝ rámec. NaprÌklad Ëo znamená v˝raz "férové
konanie"? Poûiadavka "Vo svojej práci máö byù zodpovedn˝" neurËuje voËi komu, za
Ëo a pred k˝m má byù subjekt zodpovedn˝ [3].
2. Druhá, pomerne Ëastá kritika etick˝ch kódexov sa zakladá na fakte, ûe normy
a poûiadavky bez sankciÌ sú neúËinné. A k teda kódex obsahuje len vöeobecné tvrdenia,
naprÌklad "Vûdy musÌö hovoriù pravdu!", "Nesmieö kradnúù!", a neobsahuje sankcie za
iné správanie, j e vhodnejöie zrieknuù sa tohto kódexu ([3]; [16]).
3. Etické kódexy sú spravidla "zatvorené", t.j. pripomÌnajú zákon, a teda akoby
podceÚujú slobodnú vôæu subjektu.
4. Etické kódexy akoby narúöajú vo svojej rozmanitosti jednotu æudského myslenia
a konania, ktoré j e pre vyrovnané spoluûitie æudÌ nevyhnutné.
5. Nie j e jasné, kto j e vlastne kompetentn˝ etické kódexy vytváraù a realizovaù
sankcie za ich nedodrûiavanie, t.j. komu patrÌ úloha poslednej inötancie.
6. Nie sú zreteæne stanovené hranice etickej kodifikácie, presnejöie etickej diverzifikácie [16]. VeÔ ak kaûdé povolanie potrebuje svoj kódex, potom a j v rámci kaûdej
2

T á t o poûiadavka sa v˝razne p r e j a v u j e v oblasti ekonómie, ktorú Ëoraz viac v e d c o v zaËÌna
chápaù ako oblasù, ktorá m á slúûiù ûivotu. Známa j e v tejto súvislosti pozÌcia A . Richa, R. Solomona, P. Ulricha a ÔalöÌch. Jedna z najv˝znamnej öÌch Ulrichov˝ch prác v oblasti hospodárskej
etiky deklaruje tento postoj u û s v o j Ì m n á z v o m : Integrative Wirtschaftsethik. Grundlagen einer lebensdienlichen
Ôkonomie. (Integrativna hospodárska etika. Základy ekonómie slúûiacej ûivotu.
Bern/StuttgartAVien, Haupt 1997).
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profesie potrebujú öpecializácie svoj kódex (táto tendencia sa celkom zreteæne prejavuje
v medicÌne, kde sa v rámci medicÌnskej etiky sformovali napr. etick˝ kódex pre
psychiatrov, zubn˝ch lekárov, oöetrovateæov, psychoterapeutov a pod.). Potom j e celkom moûné, ûe kaûdá situácia si bude vyûadovaù öpeciálny etick˝ kódex. In˝mi slovami,
hrozÌ, ûe sa reálny Ëlovek "utopÌ" v rôznych etick˝ch kódexoch a namiesto etickej
orientácie nastane etická "dezorientácia".
7. A tu j e jedna z najváûnejöÌch pripomienok, na ktorú poukazuje a j G. Zecha [16].
Západná etická tradÌcia predpokladá slobodného Ëloveka, ktor˝ sa rozhoduje podæa
vlastného svedomia a vedomia. A k vöak v profesijnej oblasti zavádzame kódexy, ktoré
poûadujú isté správanie, konkrétny jedinec koná viac menej automaticky, "nepouûÌva"
svedomie, akoby netrénuje, a teda neformuje svoje vlastné etické presvedËenie. A tak
Ëlovek nie j e pripraven˝ na situácie, v ktor˝ch sa musÌ sám rozhodnúù a prevziaù na
seba zodpovednosù.
V˝znam profesijn˝ch etick˝ch kódexov pre spoloËnosù ako celok j e tak˝ veæk˝, ûe
tieto v˝hrady by nemali v ûiadnom prÌpade viesù k likvidácii ich pouûÌvania. Námietky
voËi profesijn˝m etick˝m kódexom si vöak zaslúûia pozornosù, pretoûe poukazujú na
urËité momenty pri ich implementácii. Z teoretického hæadiska j e dôleûité tieto v˝hrady
kriticky analyzovaù a prijÌmaù ich ako impulzy pri prÌprave a aplikácii profesijn˝ch
etick˝ch kódexov. 3
4. Etické a filozofické základy profesijn˝ch kódexov. Uvedomujeme si rozmanitosù a rôznorodosù profesiÌ, náklonnosù k rôznej rétorike, ako a j lokálne odliönosti
a prikláÚame sa k názorom, podæa ktor˝ch moûno definovaù urËité základné filozofické
a etické prvky, ktoré sa nachádzajú, resp. by sa mali nachádzaù v profesijn˝ch etick˝ch
kódexoch.
Po prvé, z filozofického hæadiska predpokladáme, ûe kaûd˝ tvorca profesijného
etického kódexu by mal maù predstavu o dvoch základn˝ch otázkach. Po prvé, mal by
poznaù odpoveÔ na otázku Kto j e Ëlovek a aké j e jeho miesto v spoloËnosti a kozme?
Po druhé, mal by disponovaù poznatkami o tom, Ëo predstavuje daná profesijná skupina
a aká j e j e j väzba so spoloËnosùou. In˝mi slovami, bez serióznej antropologickej
a sociálno-filozofickej teórie stojÌ kaûd˝ profesijn˝ etick˝ kódex na hlinen˝ch nohách."
Po druhé, j e zrejmé, ûe rôzne etické kódexy budú obsahovaù rôzne etické princÌpy
a poûiadavky, mali by vöak obsahovaù urËité etické minimum, ktoré by urËilo základn˝
rámec ich pôsobenia. T˝mto etick˝m minimom by malo/mohlo byù:
1. Prihlásenie sa k princÌpu Neökodit' in˝m! Neminem laedere!
2. Prihlásenie sa k princÌpu Ëestnosti.
3. Prihlásenie sa k participácii na spoloËenskom dobre.
3
V tejto súvislosti j e produktÌvne prihliadaù aj n a námietky a konötruktÌvne návrhy
v súvislosti s t v o r b o u p o d n i k o v ˝ c h etick˝ch k ó d e x o v [11].
4
T e n t o p r o b l é m sa zreteæne prejavil v tzv. Torontskej rezolúcii (The Toronto Resolution),
ktorá bola prijatá v roku 1992 ako projekt tvorby profesijn˝ch etick˝ch k ó d e x o v pre oblasù v e d y
a v ˝ s k u m u [15]. Problematick˝m sa stal p o j e m "vöetky f o r m y ûivota", ktor˝ nediferencoval osobitné postavenie Ëloveka, Ë Ì m v z n i k l a hypotetická moûnosù "obetovaù" Ëloveka v z á u j m e udrûania
in˝ch foriem ûivota.
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1. Neminem laedere! j e kæúËov˝m etick˝m princÌpom Hippokratovej p¯Ìsahy, ktor˝
sa nachádza takmer vo vöetk˝ch profesijn˝ch etick˝ch kódexoch. Ide o zásadn˝ princÌp,
ktor˝m sa profesijná skupina zaväzuje nezneuûiù svoje vedomosti, autonómiu
a spoloËensk˝ status vo vzùahu k vöetk˝m, ktorÌ sú na j e j Ëinnosù odkázanÌ alebo sú
s Úou priamo alebo nepriamo spojenÌ.
ZároveÚ sa profesijná skupina prostrednÌctvom svojich Ëlenov zaväzuje reöpektovaù status Ëloveka ako bytosti, ktorá disponuje neodÚateæn˝mi æudsk˝mi právami - a j
keÔ, samozrejme, obsah, rozsah a forma t˝chto práv sú historicky menlivé
a spochybniteæné.
2. PrincÌp Ëestnosti j e veæmi zloûit˝ princÌp. Ako princÌp profesijného etického
minima znamená usilovaù o pravdivé poznanie vo svojom odbore, o objektÌvne
posúdenie svojej práce, férové konanie, spravodlivé postoje, reöpektovanie stavovskej
cti a pod. Len realizáciou mnoh˝ch drobn˝ch Ëestn˝ch skutkov mnoh˝ch prÌsluönÌkov
danej profesie sa vytvára dôveryhodnosù tejto profesie.
3. Prihlásenie sa k spoluúËasti na tvorbe spoloËenského blaha, kultúry a bohatstva
má zásadn˝ charakter. Vedomá participácia na spoloËenskom blahu znamená, ûe skupina si uvedomuje svoje spoloËenské poslanie. Profesia t˝m nielen vyjadruje svoju
morálnu povinnosù vrátiù spoloËnosti, to, ËÌm j e j táto umoûnila j e j rozvoj a autonómiu,
ale zároveÚ a j morálnu zodpovednosù vo vzùahu k celej spoloËnosti, prÌrode a k
budúcim generáciám.
V literatúre neexistuje jednoznaËn˝ názor na obsah projektu Ëi modelu vhodného
pre vöetky profesijné etické kódexy. Osobitne zaujÌmavá a podnetná j e predstava
rakúskeho etika G. Zechu, ktor˝ navrhol "metakódex" pre profesijné kódexy. Teoretick˝m a metodologick˝m v˝chodiskom tohto metakódexu j e tradÌcia prirodzeného
práva. Zecha predpokladá, ûe kaûd˝ profesijn˝ kódex by mal obsahovaù tieto ËiastoËne
formálne a ËiastoËne eticko-materiálne prvky [16]:
1. Formálne základy. Kaûd˝ etick˝ kódex by mal vychádzaù z Ëisto formálneho
urËenia: Máme konaù dobro a zlu máme brániù. A j keÔ j e zrejmé, ûe obsah pojmov zlo
a dobro môûe byù v rôznych kultúrach rôzny, ide o principiálne odlÌöenie toho, Ëo j e
hodné nasledovania a odobrenia, od toho, Ëoj e nesprávne a Ëo nemáme robiù.
2. Kaûd˝ profesijn˝ etick˝ kódex by mal zreteæne rozliöovaù, ktoré profesijné ciele
sú v súlade so spoloËn˝m dobrom. Pritomj e podstatné toto delenie:
2.1 Hodnoty ûivota. Podstatn˝m základom kaûdej etiky j e to, ûe v nej ide vûdy
a per definitionem o ûivot nediskriminovaného Ëloveka, a to ako o ûivot jednotlivca, tak
a j o ûivot spoloËenstva. éivot Ëloveka (v tomto dvojakom v˝zname) má vûdy prednosù
pred in˝mi formami ûivota. Tento podstatn˝ moment kaûdej etiky by mal byù zrejm˝
kaûdému subjektu, na ktor˝ sa vzùahuje profesijn˝ etick˝ kódex.
2.2 Hodnoty povolania. V kaûdom profesijnom etickom kódexe by mala byù
urËená cieæová hodnota profesie nezávisle od toho, o akú profesiu ide. Bolo by vhodné,
keby kódex obsahoval súvislosù medzi cieæovou hodnotou tohto povolania a základom
kaûdej etiky, aby túto súvislosù vöetci zainteresovanÌ pochopili a osvojili ö i j u .
3. Vytváranie a podpora hodnôt. »lovek má robiù, nasledovaù a podporovaù vöetko, Ëo j e v záujme ûivota, hodnôt profesie a prostriedkov, ktoré slúûia na dosiahnutie
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cieæov. Podæa Zechu platÌ, ûe správny cieæ nemoûno z hæadiska etiky dosiahnuù
nesprávnymi prostriedkami.
4. Neökodit' in˝m! »lovek má urobiù vöetko, Ëo zabraÚuje a zamedzuje poökodeniu
ûivota a Ëo slúûi hodnotám povolania.
5. UrËenie hierarchie hodnôt. Hodnoty ûivota majú prednosù pred hodnotami povolania. Ak by sa poûadovalo od Ëloveka nasadenie vlastného ûivota pre splnenie cieæov
povolania, takáto poûiadavka by presahovala rámec profesijného kódexu.
6. Zodpovednosù. Osobná zodpovednosù kaûdého konajúceho sa má zv˝razniù uvedenÌm sankciÌ za nedodrûanie kódexu.
7. Jasnosù a zrozumiteænosù. Normy profesijného etického kódexu majú byù formulované struËne, jasne, zrozumiteæne a nesmú byù dvojznaËné.
Z toho, Ëo sme povedali, j e zrejmé, ûe v odbornej literatúre sa venuje pozornosù
hæadaniu spoloËn˝ch filozofick˝ch a etick˝ch premÌs, ktoré by sa mali staù súËasùou
urËitého metakódexu alebo aspoÚ modelu profesijného etického kódexu. Názory sú rozliËné a to, Ëi toto úsilie bude úspeöné, ukáûe budúcnosù. Uû dnes vöak moûno konötatovaù, ûe rozvoj profesijn˝ch etick˝ch kódexov nie j e náhodn˝, ûe j e súËasùou
spoloËensk˝ch premien a racionálneho zdôvodnenia potreby etiky v t˝chto premenách.
5. EfektÌvne f u n g u j ú c i profesijn˝ etick˝ kódex. A k sa má profesijn˝ etick˝
kódex staù súËasùou fungujúcej etiky (working ethics), potom by nestaËilo, a j keÔ j e to
nevyhnutné, sústrediù sa len na jeho teoretické v˝chodiská. Existuje cel˝ rad rôznorod˝ch poûiadaviek, návrhov, pripomienok zameran˝ch na implementáciu kódexu a jeho
efektÌvne fungovanie. V t˝chto poûiadavkách sa prelÌnajú teoretické a praktické,
formálne a obsahové elementy. Jedn˝m z najznámejöÌch návrhov poûiadaviek na profesijn˝ etick˝ kódex, ktoré sa nám zdajú ako produktÌvne a inöpirujúce, j e návrh poûiadaviek sformulovan˝ch Richardom De Georgem [7]:
1. Etick˝ kódex by mal byù regulatÌvny. Kódex nemusÌ obsahovaù morálne ideály,
ale v kódexe by malo byù zreteæne stanovené, Ëo j e ideál a Ëo regulatÌvna poûiadavka na
správanie prÌsluönÌka danej profesie. Vöeobecne sa v kódexoch vyjadrujú také morálne
normy, ktoré sú vyööie ako normy platné pre verejnosù. SpoloËnosù poskytuje danej
profesii urËitú autonómiu, preto si nárokuje právo klásù na Ëlenov profesie vyööie normy
ako na in˝ch.
2. Kódex by mal ochraÚovaù verejné záujmy a záujmy slúûiace profesii ako celku.
3. Kódex by nemal byù samoúËeln˝. Kódex môûe byù pouûit˝ v záujmoch profesie,
ale s reöpektovanÌm záujmov verejnosti. Niektoré kódexové poûiadavky by mohli maù
negatÌvny úËinok na spoloËnosù ako celok, prÌpadne naznaËovaù monopolistickú tendenciu profesie.
4. Kódex by mal byù öpecifick˝ a úprimn˝, poctiv˝. Kódex hovoriaci o tom, ûe
jeho Ëlenovia by nemali klamaù, kradnúù a zabÌjaù, nehovorÌ niË, Ëo by sa beûne nepoûadovalo od in˝ch. A k vöak j e kódex poctiv˝, akceptuje öpecifickosù profesie prostrednÌctvom partikulámych a öpecifick˝ch poûiadaviek. Poûiadavky na profesiu musia
byù adresné a smerovaù k Ëlenom danej profesie.
5. Kódex musÌ byù kontrolovateæn˝ a kontrolovan˝. A k nie j e poruöenie kódexu
sankcionované, menÌ sa len na ideál správania. A k profesia - prostrednÌctvom
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organizáciÌ, ktoré j u zastupujú - nedokáûe sama kontrolovaù dodrûiavanie kódexu, mala
by kontrolu prevziaù spoloËnosù.
Ak má byù etick˝ kódex profesie úËinn˝, musÌ byù öiroko akceptovateæn˝, jasn˝
a a j jednoznaËne vnÌman˝. Kenneth Arow konötatuje, ûe musÌ byù jasné öpecifické
správanie podæa öpecifick˝ch etick˝ch pravidiel a predovöetk˝m musÌ byù jasné, ûe akceptácia t˝chto etick˝ch poûiadaviek prináöa reciproËn˝ zisk ([1], 136).
V tejto súvislosti vzniká problém, ktor˝ sa objavuje vtedy, keÔ profesia práve naopak pociùuje dodrûiavanie etick˝ch poûiadaviek ako nev˝hodu. Jednou zo zloûit˝ch
otázok j e rieöenie situácie, keÔ spoloËnosù jednostranne kladie vysoké etické poûiadavky na profesiu, ale sama j e j nevytvára podmienky na ich realizáciu. Je vöeobecne
známe, ûe na profesiu lekára a uËiteæa sa a j u nás kladú veæmi vysoké poûiadavky, ale
tieto profesie sú nedostatoËne morálne a materiálne oceÚované, Ëo nezodpovedá poûiadavkám, ktoré sú na ne kladené. Vzniká otázka, do akej miery j e správne poûadovaù od
ist˝ch profesiÌ, aby vykonávali svoje povolanie lénna základe morálnej povinnosti.
PrestÌû a efektÌvne pôsobenie profesijného etického kódexu by mohla zv˝öiù odborná diskusia v masmédiách, vedeck˝ch Ëasopisoch, odborn˝ch kruhoch. Vznik profesijného kódexu, resp. jeho inovácia, môûe byù záleûitosùou buÔ úzkej skupiny
odbornÌkov z tejto profesie, alebo konsenzu skupÌn, ktoré s touto profesiou prichádzajú
do styku - odborové organizácie, spotrebitelia, zamestnávatelia, právni zástupcovia
a pod. KeÔûe profesijn˝ etick˝ kódex j e záleûitosùou predovöetk˝m spoloËnosti
a profesie, j e nevyhnutné dosiahnuù konsenzus medzi t˝mito dvomi zoskupeniami.
Z hæadiska realizácie etickéko kódexu má nesmierny v˝znam, aby tieto kódexy akceptovali v˝znamné riadiace inötitúcie a aby sa transformovali z vyööÌch orgánov do
niûöÌch cez ötandardné riadiace procedúry, aby sa transformovali do celého vzdelávacieho systému v danom odbore ([9], 110; [12]; [13]). In˝mi slovami, profesijn˝ etick˝
kódex by sa mal vöetk˝mi moûn˝mi formálnymi cestami dostaù do inötitúciÌ, ktoré danú
profesiu reprezentujú, a cez ne priamo k jednotlivcom, ktorÌ profesijnú Ëinnosù vykonávajú.
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