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TALENTY

DEEP WORK

FLOW

KRITICKÉ MYSLENIE

REŠPEKTUJÚCI PRÍSTUP

WELL-BEING

MINDFULLNESS

ZÁŽITKOVÉ UČENIE





trvalá dispozícia konať dobro 

zdokonalená schopnosť 

dobrý návyk 

stred medzi extrémami



Architektúra

dobrého života



  SCHOPNOSTI TEORETICKÝ
ROZUM

  PRAKTICKÝ
ROZUM   VÁŠNE

CNOSTI

 
  MÚDROSŤ

  

 
  ROZUMNOSŤ

(KONANIE)
  

 
 SPRAVODLIVOSŤ

  

 
  ODVAHA

  

 
  VEDA 

  

 
  UMENIE

(VYRÁBANIE)
  

 
   
  

 
  MIERNOSŤ

  

  POCHOPENIE
PRVÝCH PRINCÍPOV

 
   
  

 
   
  

 
   
  



praktické dôsledky



Kardinálne cnosti sú vzájomne prepojené 
a rastú alebo padajú spolu. 

 

Nie je možné byť cnostný bez rozumnosti, hoci je
možné byť cnostný bez teoretickej múdrosti.

 

Zručnosti (umenie) sú fajn, ale nie sú 
zárukou dobrého života.



ako budovať cnosti?



PRAVIDELNÁ SEBAREFLEXIA A PRÁCA NA SEBAPOZNANÍ 

 

TRÉNOVANIE MORÁLNEJ PREDSTAVIVOSTI

 

ČO NAJVÄČŠIA ELIMINÁCIA DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ

 

SPOLOČENSTVO

1.
2.

3.
4.











„Cez veľmi frustrujúce koronové obdobie ma
Akadémia doslova zachránila. Bola som ako Holden 
z románu Kto chytá v žite - všetko mi prišlo hodné

pohŕdania. Akadémia mi ukázala, že existuje cesta von
z obrovskej nezmyselnosti života, ktorú som až

bytostne prežívala každý deň. Tou cestou bol čin.
Znovu som sa vrátila k čítaniu, k pohybovej aktivite 

i k hudbe. Našla som vo veciach krásu.“

Terezka, absolventka Akadémie





„Vďaka Citadele náš syn namiesto videohier doma maľuje Trójsku
vojnu. Namiesto pozerania televízie mi radšej v lese popisuje sociálne

kontakty mravcov. Schopnosti komixových superhrdinov sú u nás
konfrontované s Kristovým víťazstvom a z Youtube nám ide, čuduj sa

svete, Kvetinový valčík od Čajkovského. Nie, takto nevyzerá u nás každý
deň a dokonca ich nie je ani väčšina, pretože nežijeme na Marse, ale
mám pocit, že sú to zážitky, ktoré sú nezmazateľné a úplne zásadné

pre formovanie našich detí.  
 

Zatiaľ čo ja som ako dieťa v škole odpočítaval každú sekundu do
posledného zvonenia, môj syn sa v tej jeho cíti ako doma a každý deň

je pre neho novým nadchnutím a čo je ešte lepšie, je to nákazlivé!“

otec prváka Janka




