
vracia na sam˝ poËiatok svojej knihy. UvedenÌm teoretick˝ch argumentov popri histo-
rick˝ch faktoch podporil svoju koncepciu ideÌ v modernizácii slovenskej spoloËnosti. 

Publikácia vyöla v anglickom jazyku. KeÔûe sa u nás v súËasnosti zosilÚuje úsilie 
prebudiù záujem o myölienkovú tvorbu na Slovensku (tak v aktuálnom, ako a j  
v historickom rámcovanÌ), vydanie tejto práce vo svetovom jazyku zrejme má, priro-
dzene, pokiaæ sa j e j  dostane potrebnej propagácie, reálnu moûnosù preniknúù 
k zahraniËnému (odbornému) Ëitateæovi a napomôcù tak spoznávaniu a moûno a j  pocho-
peniu myölienkového diania v krajine, ktorá j e  zatiaæ pre mnoh˝ch moûno len zeme-
pisn˝m pojmom. 
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MORÁLKA A K O  »OSI "NAVYäE"? 

DAGMAR SMREKOVÁ, ZUZANA PALOVI»OVÁ: Podnikateæská a environmentálna 
etika. Bratislava, IRIS 1999, 144 s. 

Otázka z nadpisu, ktorú si autorky Podnikateæskej a environmentálnej etiky okrem 
in˝ch otázok kladú, j e  viac ako na mieste v súvislosti s rôznymi "kauzami" a mnoh˝mi 
ÔalöÌmi nie práve pozitÌvnymi javmi v hospodárskom ûivote naöej spoloËnosti. Hoci 
stúpenci radikálneho ekonomického liberalizmu povaûujú morálku v ekonomike za Ëosi 
"navyöe",1 a j  ich koncepcia trhového hospodárstva, "neviditeænej ruky" trhu, stojÌ na 
zamlËanom predpoklade platnosti vöeobecn˝ch morálnych regulatÌvov. Ak by totiû, ako 
na to poukazujú autorky, na trhu prevaûovala prax nedodrûiavania dohôd a neplnenia 
zmlúv, trh by sa zrútil, pretoûe by sa nikto na nikoho nemohol spoæahnúù. Ak by 
naprÌklad v obchodoch samoobsluûného typu prevaûovali spotrebitelia-zlodeji nad poc-
tiv˝mi kupujúcimi, tento typ predaja by prakticky zlikvidovali. Ak by prevaûná Ëasù ob-
Ëanov povaûovala v˝ber danÌ za nelegitÌmnu Ëinnosù vlády a prestala by dane odvádzaù, 
nemohli by sa financovaù nevyhnutné verejné statky a sluûby a pod. 

"Samozrejm˝" predpoklad istého sociálneho (morálneho) prostredia, systému 
mravn˝ch hodnôt a noriem, ktor˝ v podstate "zadarmo" umoûÚuje trhu a hospodárstvu 
vôbec fungovaù, j e  ist˝m spôsobom analogick˝ "samozrejmému" predpokladu 
prÌrodného prostredia ako rozsiahleho systému Ëi skladu surovÌn, energiÌ a zdrojov, 
ktoré sa nekazia a nevyËerpávajú, a j  ako magického transformaËného systému, ktor˝ 

1 Morálka zvyöuje  podæa nich náklady rozhodovania, keÔûe vopred vyraÔuje  z hry ako ne-
morálne projekty, ktoré sa  orientujú v˝luËne na maximalizáciu vlastnej uûitoËnosti - zisku, vlast-
nej potreby Ëi pohodlia, osobn˝ch ambÌciÌ atÔ. 
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"zadarmo" ochotne prijÌma, rozkladá a vstrebáva vöetky produkty spoloËenskej v˝robnej 
aktivity. 

Oba predpoklady boli "neviditeæn˝mi" piliermi modern˝ch ekonomick˝ch teóriÌ, 
ale málokedy sa s nimi poËÌtalo ako s v˝chodiskov˝m "kapitálom" a temer vôbec sa 
nechápali ako zmysel a cieæ zhodnocovania. Naopak, ekonomicky motivované aktivity 
Ëloveka prejavovali (a stále prejavujú) nebezpeËnú tendenciu jedno i druhé prostredie 
devastovaù. K˝m v prÌpade morálneho prostredia bolo od zaËiatku jasné, ûe ide 
o duchovno-hodnotovú devastáciu, v prÌpade prÌrodného prostredia aû  radikálna fyzická 
devastácia prinútila Ëloveka pochopiù, ûe a j  to súvisÌ s pustoöenÌm duchovn˝ch, v prvom 
rade etick˝ch hodnôt. 

Preto povaûujem za celkom prirodzené a sympatické, ûe autorky predkladajú prob-
lematiku na prv˝  pohæad rozdielnych disciplÌn ako dve stránky jednej  mince.2 K˝m 
podnikateæská etika sa  podæa nich t˝ka správania jednotlivcov a organizáciÌ pôsobiacich 
vo  sfére podnikania, environmentálna etika sa vzùahuje na správanie jednotlivcov, orga-
nizáciÌ, spoloËenstiev a kultúry vôbec voËi û ivej  a neûivej prÌrode. KeÔûe zmyslom etiky 
j e  zdôvodniù to, Ëo by  malo byù, na rozdiel od toho, Ëo j e ,  teda vyt˝Ëiù  hodnotovo ûia-
duce rámce rozhodovania a konania Ëloveka vo  vzùahu k sociálnemu i prÌrodnému pros-
trediu, etická reflexia má v sledovanom kontexte oponovaù jednak neoklasickej vÌzii, 
podæa ktorej "neviditeæná ruka" trhu vöetko zariadi, a jednak tradiËne prijÌmanému pred-
pokladu, ûe prÌroda dokáûe zvládnuù akúkoævek krÌzovú situáciu a ponechaná sama na 
seba obnovÌ rovnováhu a stabilitu. Voæn˝  trh, napriek tomu, ûe zaruËuje slobodu podni-
kania a efektÌvnosù  transakciÌ, nie vûdy podporuje sociálne a hodnotovo ûiaduce správa-
nie, obhájiteæné z environmentálneho hæadiska. Sféra podnikania a ûivotné prostredie sa 
tak ocitajú pod spoloËn˝m imperatÌvom ochrany pred morálne sporn˝mi rozhodnutiami 
a praktikami. 

Autorky uvaûujú o tom, akú nádej majú disciplÌny zdôvodÚujúce starosù o morálne 
hodnoty vo  sférach, kde sa  individuálne a spoloËenské dobro Ëi súkromné a verejné 
záujmy nezriedka dostávajú do konfliktu. V tejto súvislosti si kladú Ôalö ie otázky: 
Moûno akceptovaù akékoævek podnikateæské rozhodnutie len preto, ûe  nie j e  v rozpore 
zo zákonom? Predstavuje zákon a jeho kontrolné a sankËné mechanizmy dostatoËnú ba-
riéru voËi nezodpovedn˝m a nekal˝m podnikateæsk˝m praktikám? Je zákon po-
staËujúcou garanciou toho, ûe  podvody budú pod kontrolou a ûe z neËestného konania sa  
nebude môcù dlhodobo profitovaù? Alebo treba podnikanie podriadiù a j  inému typu re-
gulácie, nielen zákonom stanoven˝m pravidlám? A k ˝  v˝znam majú hodnoty korektnos-
ti, dôvery, spoæahlivosti, zodpovednosti v podnikateæsk˝ch transakciách? PreËo 
zavádzaù morálne normy a hodnoty do takej svojbytnej sféry, akou j e  rozhodovanie 
orientované kalkulom nákladov a v˝hod? A k o  rozpoznaù vo  vlastnom konanÌ hranicu, 
ktorú by sme uû ako morálne subjekty nemali prekroËiù, hoci zákon nám v tom nebráni? 
»o determinuje naöe rozhodovanie vo vzùahu k ûivotnému prostrediu? Sú to len právne 
a technické normy, alebo treba naöe vzùahy a správanie voËi prÌrode upraviù  a j  morálny-
mi regulatÌvmi? Existujú nejaké morálne normy zaväzujúce nás v o  vzùahu k û ive j  

2 Moûno by skôr "sedelo" prirovnanie s vetvami vyrastajúcimi z toho istého kmeÚa 
a prináöajúcimi plody toho istého druhu. 
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i neûivej prÌrode? Aké sú to normy a ËÌm ich moûno zdôvodniù? »o máme podporovaù, 
Ëomu máme zabrániù a v mene Ëoho? 

çaûiskom práce j e  anal˝za postavenia, povahy a predmetu podnikateæskej 
a environmentálnej etiky, doplnená poukazom na väzby medzi svetom podnikania 
a ûivotn˝m prostredÌm. Odpovede na vyööie uvedené otázky sa autorky pokúöajú nájsù 
v ötyroch kapitolách. Prvú z nich, Morálka, etika a aplikovaná etika, venovali otvo-
ren˝m otázkam, terminologick˝m problémom, súËasnému postaveniu etiky, öpecifikám 
filozoficko-etickej reflexie, ako a j  vzùahu vöeobecnej a aplikovanej etiky. V druhej ka-
pitole Podnikateæská etika sa zaoberajú úlohou etiky v ekonomickej Ëinnosti, zrodom 
a rozvojom podnikateæskej etiky a j e j  teoretick˝mi problémami. V tretej kapitole Envi-

ronmentálna etika sa sústreÔujú na etickú dimenziu vzùahu Ëloveka k prÌrode, pribliûujú 
zrod a rozvoj environmentálnej etiky ako vednej disciplÌny a j e j  teoretické problémy. 
V ötvrtej kapitole Svet podnikania v sieti sociálnych a environmentálnych súvislostÌ sa 
pokúöajú vymedziù prieseËnÌk, spoloËné problémové pole, na ktorom sa podnikateæská 
a environmentálna etika stretávajú a dopÂÚajú. 

Pri hodnotenÌ naöich pomerov nemohli svoje úvahy zakonËiù inak ako pre-
svedËenÌm o nevyhnutnosti zmeny hodnotovej orientácie a postojov - Ëi uû na úrovni 
jednotlivcov, podnikov˝ch organizáciÌ, decÌznej sféry, alebo spoloËnosti vöeobecne. 
OËakávajú, ûe implementácia morálnej dimenzie do podnikateæsk˝ch rozhodnutÌ zabráni 
tomu, aby sa vypoËÌtav˝ inötrumentálny rozum ako kritérium maximálnej efektÌvnosti 
naÔalej vyuûÌval na ospravedlnenie deformáciÌ trhu (nekalá súùaû, podvody, korupcia 
a pod.), aby sa nÌm legitimizovali extrémy v rozdeæovanÌ bohatstva, rast nezamestnanos-
ti a pod. Hodnotová reorientácia vo vzùahu k ûivotnému prostrediu a k reprodukcii 
prÌrody so vöetk˝mi j e j  nenahraditeæn˝mi funkciami by sa zase mala staù rozhodujúcim 
impulzom na to, aby sa starosù o ûivotné prostredie presunula z polohy deklarovanej 
priority do roly jedného z nealternatÌvnych cieæov spoloËenského rozvoja. 

Na záver mi nedá nevyjadriù uspokojenie nad t˝m, ûe takéto knihy predsa len 
vychádzajú. Sú Ëoraz potrebnejöie ako teoretická vzpruha pre kaûdého, kto si ûelá, aby 
v ûivote naöej spoloËnosti opäù zavládol "dobr˝ mrav", aby podnikanie nepripomÌnalo 
"beh dûungæou", kde sa koná podæa zásady "Uchmatni Ëo môûeö a straù sa!", ale a j  pre 
kaûdého, kto si ûelá, aby sme svojim potomkom nemuseli ukazovaù v múzeách, kto vöet-
ko okrem nás æudÌ eöte na Zemi ûil. Dúfam len, ûe si nájdu cestu k t˝m, ktorÌ by ich mali 
ËÌtaù v prvom rade (ak od neustáleho poËÌtania nezabudli ËÌtaù!). 
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