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Nový koncept - edukačná sociálna práca. 
The new concept - educational social work. 
 
Kľúčové slová: edukačná sociálna práca  
Abstrakt: Koncept edukačnej sociálnej práce, v rámci vedného odboru sociálna práca, 
zdôvodňujeme teoretickou a aplikačnou autonómiou edukačnej sociálnej práce, pre ktorú je 
emancipačným prostriedkom sociálna funkcia edukácie dospelých, tzn. výchovy, vzdelávania 
a poradenstva pre dospelých. Edukačná sociálna práca sa profiluje ako subsystém vedy - 
sociálna práca a subsystém praxe v sociálnej oblasti. Koncept edukačnej sociálnej práce je 
zavŕšením našej dlhoročnej teoretickej, výskumnej i praktickej činnosti v oblasti vzdelávania 
dospelých, psychoterapeutickej a poradenskej činnosti a riešenia vedeckovýskumných úloh, 
zameraných na cieľové skupiny v sociálnej oblasti.  
Keywords: educational social work 
Abstract: In the paper is presented a new concept of education social work as a subsystem of 
the science - social work and as the practice in the social area. We are discuss some aspectts 
of theoretical and practical autonomy of the educational social work.  
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Etika sociálnej práce ako oblasť vzdelávania sociálneho pracovníka. 
Ethics of social work as field of education of social worker.  
 
Kľúčové slová: etika, etické rozhodovanie, hodnoty, sociálna práca, vzdelávanie 
Abstrakt: Sociálna práca má rôzne polia svojej pôsobnosti, no jej objektom je vždy človek, 
preto je etický rozmer tejto profesie nespochybniteľný. Profesionálne a zodpovedné konanie 
si vyžaduje vedomosti sociálneho pracovníka z oblasti etiky sociálnej práce. Práve 
vzdelávaniu v tejto oblasti sa autorka venuje v príspevku. Nadväzuje tak na niektorých 
autorov, ktorí sa danej problematike venovali na iných vedeckých a odborných podujatiach. 
Keywords: ethics, ethical decision making, values, social work, education 
Abstract: Social work has various fields of its competence, but its object is always person, so 
the ethical dimension of the profession is undeniable. Professional and responsible action 
requires knowledge of the social worker of ethics of social work. The author focuses on 
education in this field in the contribution. Its builds on some of the authors who have devoted 
this issue in other scientific events. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


