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Etické dilemy sociálnej práce so seniormi na komunálnej úrovni 

Prvotné zistenia výskumného šetrenia realizovaného v rámci projektu SGS FP TUL s 
názvom Etická dilemata komunitní práce ukazujú, že sociálne pracovníčky na 
komunálnej úrovni vnímajú sociálne problémy a životné situácie klientely zo systémovej 
perspektívy. Príspevok ponúka vybrané zistenia súvisiace s konštruovaním sociálnej 
práce a jej etickej dimenzie sociálnymi pracovníčkami. V závere formuluje etické dilemy 
v oblasti sociálnej práce so seniormi na komunálnej úrovni. 

 

Ethical dilemmas of social work with senior citizens at the municipal level 

The initial findings of the research surveys conducted as part of SGS FP TUL project 
titled Ethical dilemmas of community work shows that social workers working at 
communal level perceive social problems and life situations of their clients from the 
system perspective. The paper offers selected findings, related to the constructing of 
social work and its ethical dimension by social worker. In conclusion, ethical dilemmas 
in social work with senior citizens at the municipal level are formulated. 

 

MORAVČÍKOVÁ, Alena, Mgr., PhD. 

Komunitná hudba a sociálny kapitál pre úspešné starnutie 

Príspevok je prehľadovou štúdiou, ktorá teoreticky prezentuje a sumarizuje súčasný 
stav problematiky v oblasti úspešného a aktívneho starnutia prostredníctvom 
hudobných aktivít a ich implikácií pre sociálny kapitál starších ľudí. V príspevku sa 
kladie dôraz na koncept komunitnej hudby, pričom sa vychádza takmer výhradne zo 
zahraničných publikácií západoeurópskej a severoamerickej proviniencie, ktoré sú 
diskutované v kontexte možného uplatnenia na Slovensku. 

Community music and social capital for succesfull ageing 

The paper is an overview, which theoretically presents and summarizes the current 
state of the problem of successful and active ageing through musical activities and their 
implications for social capital of older people. The paper emphasizes the concept of 
community music and is based almost exclusively on Western European and North 
American publications, which are discussed in the context of possible application in 
Slovakia. 

 

 

 

 

 


