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Význam etiky vo vzdelávaní v sociálnej práci. 
The importance of ethical education in social work.  
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Abstrakt: Tento článok sa týka etického vzdelávania pre vytvorenie vhodných postojov 
sociálnej práce študentov smerom k ich budúcim sociálnym klientom. Tento článok je 
rozdelený do dvoch častí. Prvá časť skúma vybrané etické dilemy v sociálnej práci s klientom, 
sociálnej starostlivosti, spojených okrem iných s problémom bezpodmienečného prijatia 
každého klienta, rešpektovania ich rozhodnutia a uznanie práva na sebaurčenie alebo potreby 
individualizovať každý prípad v procese poskytovania pomoci. Druhá časť článku sa zaoberá 
otázkou rozvoja etických postojov prostredníctvom školského vzdelávania budúcich 
sociálnych pracovníkov. Poukazuje na možnosti rozvoja konkrétnych osobných a sociálnych 
schopností na základe znalostí a schopností získaných študentov s ohľadom na znalosť 
ľudskej povahy, rozvoj jedinca a jeho fungovania v sociálnom prostredí, rovnako ako 
metodológie sociálnej práce o osobitým dôrazom na metódu case-work.  
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Abstract: This article examines the issue of ethical education for the purposes of 
development of appropriate attitudes in students of social work towards their future social 
clients. The article has been divided into two parts. The first one analyzes assorted ethical 
dilemmas in social work with a client of social welfare, connected, among others, with a 
problem of imperative acceptance of all clients, respect of their decisions and appreciation of 
the right of self-determination, or a need to individualize each case in the process of aid 
provision. The second part of the article examines the issue of development of ethical 
attitudes through academic education of future social workers. It shows the possibilities of 
development of specific personal and social competences on the basis of knowledge and 
abilities acquired by students with regard to the knowledge of human nature, development of 
an individual and his functioning in a social environment, as well as methodology of social 
work with special emphasis to the case work method.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


