
229 

 

VZDELÁVANIE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV  

A ICH PROFESIONALIZÁCIA 

 

DUŠAN ŠLOSÁR 
 

 

Abstrakt:  Vzdelávanie sociálnych pracovníkov smeruje k ich profesionalizácii. Teoretická príprava umožňuje 

využitie získaných vedomostí v praxi. Ale už v priebehu teoretickej prípravy je možné požadovať, aby si sociálni 

pracovníci osvojovali praktickou aplikáciou časti teórie. Takouto oblasťou je etika sociálnych pracovníkov. 

Osvojenie princípov etiky nie je vecou len  praxe. Ale etika je súčasťou ako profesionálnej, tak i osobnej výbavy 

každého sociálneho pracovníka. 

 

Kľúčové slová: etika, profesionálne kompetencie, vzdelávanie. 

 

Abstract: The education of social workers towards their professionalism. Theoretical training enables the use of 

acquired knowledge in practice. But already during the theoretical training may be required to make social 

workers osvojovali practical application of theory. Such an area of the ethics of social workers. The adoption of 

the principles of ethics is not just a matter of practice. But ethics is included as a professional as well as personal 

equipment of each social worker. 
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Človek  má svoju  dôstojnosť, ktorú je potrebné rešpektovať, chrániť a zveľaďovať. Je subjektom 

myslenia, konania, alebo aj pasivity a nečinnosti. Všetky naše činy sú našimi skutkami a naša osobnosť im vtláča 

pečať nezameniteľnosti. Ide  o prirodzený spoločenský a mravný zákon človeka. Ľudská osobnosť je slobodou 

chcenia či slobodou vôle, ktorá pochádza z jej duchovného jadra. Je schopná samostatne sa rozhodovať takým 

alebo onakým spôsobom, pokiaľ stojíme pred viacerými možnosťami (Mojzešová, 2011). 

Každá praktická činnosť v oblasti sociálnej práce má súvislosť s hodnotami. Príklon k hodnotám je 

pokusom o definovanie normatívneho rámca sociálnej práce ako praktickej činnosti. Medzi proklamované 

hodnoty v sociálnej práci patrí:  

 jedinečnosť každej ľudskej bytosti, 

 nárok na slobodu, 

 nárok na spravodlivosť, 

 povinnosť zodpovednosti voči spoločnosti, ktorá je spojená s nárokom na spoločenskú solidaritu. 

 

Na sociálnu pracú ako špecifickú odbornú činnosť sa vzťahujú aj všeobecné znaky profesionálnej etiky 

ako kompetencie iných profesijných skupín.  Profesia – z lat. Professio  znamená  priznanie, zamestnanie. 

Môžeme ju charakterizovať ako: 

 odbornou prípravou získané povolanie, tiež slobodné povolanie v tradičnom zmysle 

 sociálnu skupinu diferencovanú podľa obsahu pracovnej činnosti. 

 

Profesia sa vyznačuje 5 základnými vlastnosťami :  

- systematickou teóriou, 

- autoritou uznávanou klientmi,  

- autoritou uznávanou komunitou, 

- profesijnou kultúrou,  

- etickým kódexom. 

Pre každého sociálneho pracovníka z toho vyplývajú požiadavky spojené s uvedenými vlastnosťami. 

Zatiaľ čo časť vlastností je priamo spojená až s profesionalizáciou prostredníctvom praxe, časť vlastností je 

možné získať už počas vzdelávania. S praxou sú priamo spojené profesijné zásady ako: 

- zachovanie sféry sociálnej práce, 

- využívanie vlastnej osobnosti v  sociálnej práci,  

- objektívne posudzovanie svojich úloh a miesta samotných sociálnych pracovníkov, 

- rešpektovanie participácie klienta, 

- konanie klienta, 

- sociálna participácia klienta, 

- sociálne konanie. 
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Tieto profesijné zásady si sociálni pracovníci môžu osvojovať počas povinnej praxe. Preto aj príprava na prax 

má byť zameraná na orientáciu jednotlivých aktivít  tak, aby si vzdelávaní uvedomovali jednotlivé profesijné 

zásady.  

Výkon pomáhajúcich profesii teda aj sociálnej práce môže byt spojený s celou radou problémov 

a sklamaní. Nie každý, kto chce byt učiteľom ma predpoklady k tomu aby sa stal naozaj dobrým  pedagógom. 

Všetky povolania totiž nejde s úspechom vykonávať aby pri nich neboli rešpektované určite etické zásady. 

Ďalším dôležitým predpokladom k ich výkonu je prirodzene tiež vyššia ochota k službe druhým. Pomerne 

náročné požiadavky na pomáhajúce profesie však môžu predstavovať pre niektorých pracovníkov neprimeranú 

záťaž, ktorá môže viest k psychickým emocionálnym a poprípade k fyzickým náročnostiam. A môže to viest až 

k úplnému vyčerpaniu resp. tzv. vyhoreniu (burn out) syndróm, vyhasnutia.  

Gordon zhrnul hodnoty, ktoré sú vlastné sociálnej práci do šiestich zásad: 

1. spoločnosť venuje svoj záujem v prvom rade jednotlivcovi, 

2. jednotliví ľudia v spoločnosti sú na sebe navzájom závislí, 

3. títo jednotlivci sú za seba navzájom zodpovední, 

4. každý človek má obdobné ľudské potreby, zároveň je každý človek jedinečný a líši sa od ostatných, 

5. základným atribútom demokratickej spoločnosti je umožnenie realizácie plného potenciálu každému 

jednotlivcovi a zároveň zodpovednosť každého vzhľadom k spoločnosti, čo sa prejavuje aktívnou účasťou 

na živote spoločnosti, 

6. spoločnosť má povinnosť zaistiť, aby prekážky tejto sebarealizácie (tzn. nepomer medzi jednotlivcom 

a jeho prostredím) moli byť prekonané alebo aby bolo možné im predísť. 

 

Na svetovej konferencii o sociálnej práci ktorá sa konala vo Washingtone v roku 1992 IFSW predložila „ 

deklaráciu etických princípov sociálnej práce“. Deklarácia obsahuje 9 zásad. Sociálna práca:  

1. bráni, presadzuje a podnecuje nezávislosť klientov, 

2. bráni rovnoprávnosť – v oslobodení od represií a podradných životných podmienok, 

3. smeruje ku každému bez akejkoľvek diskriminácie , 

4. rešpektuje ľudské práva a demokraciu, 

5. zaručuje ochranu integrity svojím klientom, 

6. sa realizuje za aktívnej spoluúčasti klientov, 

7. dáva možnosť sebaurčenia, teda dobrovoľného rozhodovania situácii, 

8. odcudzuje akékoľvek násilie, 

9. sociálny pracovníci pracujú s osobnou zodpovednosťou, bez ohľadu na to, či bol oficiálne prijatý národný 

etický kódex. 

Tieto princípy nie sú spojené len s výkonom sociálnej práce, ale aj s oblasťou vzdelávania sociálnych 

pracovníkov. Celkový koncept vzdelávania musí zohľadňovať prijatie týchto zásad a ich prepojenie 

s jednotlivými predmetmi. Konceptuálne je potrebné pracovať s postupným dobudovávaním obsahu jednotlivých 

zásad v podobe ich širokospektrálneho napĺňania. Etické princípy nachádzajú svoje konkrétne vyjadrenie 

v etických kódexoch. Tie zohľadňujú aj sociálne a kultúrne špecifiká štátu, v ktorom je kódex prijímaný. 

Etika sociálnej práce je súborom noriem, požiadaviek a pravidiel správania na sociálneho pracovníka. Jej 

základom sú humanistické hodnoty a postoje spoločnosti k človeku, ktoré sa vyvíjali v priebehu ľudského 

spolunažívania. Nemala by byť v rozpore s etikou spoločnosti a naopak. V odbornej sociálnej práci má 

ovplyvňovať etické posudzovanie zamýšľaného či skutočného konania, správania klientov v rôznych situáciách 

a ich možných následkov. Základné etické problémy, s ktorými sa sociálny pracovník stretáva a musí o nich 

rozhodovať, sú: 

 kedy zasahovať do života občana a jeho rodiny, skupiny či komunity, 

 ktorým sociálnym prípadom dať prednosť a venovať čas na dlhodobé výchovné pôsobenie, 

 koľko pomoci a starostlivosti poskytnúť, aby stimulovali klienta ku zmene postojov a zodpovednému 

jednaniu a neviedli ku zneužitiu, 

 kedy prestať so sociálnou terapiou, poskytovaním služieb a dávok sociálnej pomoci. 

 

Každý, kto prijme normy, princípy i hodnoty sociálnej práce, ktoré tvoria základnú časť tohto povolania, 

má jednať v zhode s nimi nielen vo svojom profesionálnom ale aj v súkromnom živote.  

 

Etický kódex – je súhrnom noriem, ktoré slúžia na usmerňovanie správania sa príslušníkov profesii, 

organizácii a pomáhajú im riešiť etické dilemy. Kódex objasňuje zásady a požiadavky, povinnosti a očakávania 

voči jedincovi, pomáha riešiť etické dilemy, prispieva k identite profesie, má prezentačnú úlohu a môže byť 

základom pre správne konanie.  
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Najčastejšie rozlišujeme dva typy etických kódexov: 

 

1. profesijný etický kódex – platný pre príslušníkov danej profesie, 

2. etický kódex organizácie – platný pre reprezentantov rôznych profesii zastúpených v konkrétnej 

organizácii.  

 

 

Základné etické princípy v sociálnej práci môžeme v súlade s etickým kódexom rozdeliť do týchto oblastí: 

 

1. Normy pre vystupovanie a správanie sa sociálneho pracovníka 

 Vystupovanie –  sociálny pracovník neustále udržiava svoje osobné pracovné správanie a vystupovanie 

na úrovni vysokého štandardu.  

 Schopnosti a profesionálny rast – sociálny pracovník sa zo všetkých sa snaží o dosiahnutie a udržanie 

vysokej profesionality pri výkone svojej práce. 

 Služba – sociálny pracovník vo svojej práci považuje za prvoradý záväzok služby. 

 Čestnosť – sociálny pracovník koná v zhode s najvyššími požiadavkami profesionálnej cti. 

 Štúdium a vedecký výskum – sociálny pracovník, ktorý sa zaoberá štúdiom alebo vedeckým výskumom 

sa riadi konvenciami vedeckej práce.  

 

2. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči klientom 

 Prvoradosť záujmov klienta – sociálny pracovník má zodpovednosť v prvom rade   

            voči svojím klientom. 

 Práva klienta – sociálny pracovník sa zo všetkých síl snaží v čo najväčšej miere podporovať snahu 

klienta rozhodovať o svojej budúcnosti samostatne. 

 Dôvernosť a mlčanlivosť – sociálny pracovník rešpektuje klientovo súkromie a zachováva dôvernosť 

informácii získaných pri svojej práci.  

 Honoráre – pri stanovovaní výšky honorára sa musí sociálny pracovník uistiť, že jeho výška je rozumná 

a poskytnutým službám primeraná a pri rozhodovaní zohľadňuje klientovu finančnú situáciu.   

 

3. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči kolegom 

 Slušnosť a zdvorilosť – sociálny pracovník si váži svojich kolegov a pristupuje k ním s úctou a dôverou. 

 Práca s klientmi kolegov – povinnosťou sociálneho pracovníka je venovať sa klientom svojich kolegov 

z najväčšou profesionálnou snahou a citlivosťou.  

 

4. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči zamestnávateľom a zamestnávateľským  

organizáciám 

 Záväzky voči zamestnávateľským organizáciám – sociálny pracovník pristupuje z vážnosťou 

k záväzkom voči zamestnávateľským organizáciám. 

 

5. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči svojej profesii 

 Dodržiavanie cti profesie – sociálny pracovník udržiava a vyzdvihuje etické hodnoty, odborné poznatky 

a poslanie svojej profesie. 

 Služba spoločenstvu – sociálny pracovník napomáha snahe profesionálneho spoločenstva sprístupniť 

svoje služby čo najširšej verejnosti. 

 Rozvoj poznatkov – sociálny pracovník sa snaží získavať a rozvíjať odborné  poznatky 

a uplatňovať ich v profesionálnej praxi.  

 

6. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči spoločnosti 

 Podpora všeobecného blaha – sociálny pracovník podporuje všeobecné blaho spoločnosti.  

 

Vzdelávatelia poznajúc etické zásady, stávajú sa presadzovateľmi etických zásad už v priebehu 

vzdelávacieho procesu. Prenos etických zásad na vzdelávaných prebieha vo vzdelávacom procese 

prostredníctvom prenosu poznatkov prepojených s etickými zásadami a zároveň prostredníctvom vystupovania 

a správania sa vzdelávateľov. Prepojenie obidvoch komponentov tvorí ucelený edukačný vplyv na vzdelávaných.  

Diskusia so vzdelávanými venovaná etickým otázkam pomáha sociálnym pracovníkom aby sa dokázali 

orientovať v prípade, kedy majú urobiť rozhodnutie ktoré spadá do oblasti morálnych dilem a problémov. 

Sociálni pracovníci sa často musia rozhodovať mnohoznačných situáciách, pohybujú sa napr. medzi pólom 

jednostranného pôsobenia na klienta a pólom symetrickej spolupráce s ním.  Osvojenie si etických princípov 

musí zohľadňovať aj vybudovanie schopnosti ich praktickej aplikácie. Teda aby sa stali súčasťou rozhodovacích 

procesov a ich používanie sa stalo dennodennou realitou. 
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