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Etické otázky v dištančnom poradenstve.  
Ethical issues in distance counseling.  
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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou a postavením etiky a etických otázok v oblasti 
dištančného poradenstva. Porovnávaním etických kódexov jednotlivých inštitúcií. Absenciou 
oficiálnych základných etických zásad v dištančnom poradenstve v SR. Porovnáva situáciu v 
SR a ČR z hľadiska legislatívy, výhod, nevýhod a možností. Rozoberá aj právne otázky a s 
tým súvisiace etické dilemy v dištančnom poradenstve. Ako možnosť riešenia zdôrazňuje 
prípravu pracovníkov v dištančnom poradenstve. 
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Abstract: The paper deals with a situation of ethics and ethical issues in distance counseling. 
Comparing the ethical codes of the institutions. Absence of formal ethical principles in 
distance counseling in Slovakia. It compares the situation in Slovakia and the Czech Republic 
in terms of legislation, benefits and possible drawbacks. It analyzes the legal issues and 
related ethical dilemmas in distance counseling. As a solution emphasizes staff training in 
distance counseling.  
 
LUBINA, Ewa, dr.   
Poradenstvo v sociálnej práci - ako pripraviť študentov na moderné formy sociálnej 
podpory.  
Poradnictwo w pracy socjalnej - przygotowanie studentów do nowoczesnych form 
wspierania społecznego.  
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Abstrakt príspevku: Poradnictwo odgrywa w pracy socjalnej bardzo ważną rolę. 
Przygotowanie studentów do wykonywania tego rodzaju zadań stało się potrzebą chwili. 
Obserwacja pracy zawodowej absolwentów studiów przygotowujących do poradnictwa i 
udzielania wsparcia społecznego pokazuje, że są oni przygotowani głównie teoretycznie. 
Podejmując działania praktyczne większość z nich ma poczucie bezradności i niekompetencji. 
Analiza ich doświadczeń i superwizja pokazują, że zachodzi konieczność dokonania zmian 
koncepcyjnych w programach kształcenia. Sami zainteresowani deklarują, że programy 
kształcenia nie zaspokajają potrzeb edukacyjnych studentów. Przebudowa programów 
kształcenia powinna zmierzać w kierunku zwiększenia zaangażowania praktycznego i 
wzbogacenia zindywidualizowanego doświadczenia. Pojawiające się w ostatnim czasie 
innowacje w tym zakresie są interesującym przykładem dobrej praktyki akademickiej. 
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Abstract: Counseling in social work plays a very important role. Students’ preparation to 
perform such tasks has become necessity nowadays. The observation of students graduating 
from social work studies clearly shows that they focus mainly on the theory of social 
counseling. Taking first practical steps, most of them have a sense of insignificance 
(helplessness) and incompetence. The analysis their experiences and supervision shows that 
there is need for conceptual change in education programs. The students themselves declare 
that the training programs do not completely fulfill their educational needs. The 
reconstruction of the training programs should be oriented at increasing the practical 
involvement and enriching personal experiences. Recent innovations, which appeared lately 
in this area, are very interesting examples of good academic practice. 


